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Tämän tutkimuksen tarkoitus oli arvioida teollisen internetin, IoT:n ja big datan 

järjestelmien testauksen nykytilanne ja parannustarpeet sekä tutkia mitä edelly-

tyksiä niiden pohjalta on luoda liiketoimintaa. Tutkimus toteutettiin laadullise-

na tutkimuksena.  

 

Ensimmäistä tutkimusta varten haastateltiin kahdeksaa case-yrityksen asiantun-

tijaa kolmesta yksiköstä. Kysely toteutettiin lomake- ja teemahaastatteluna. Ky-

sely pohjautui ISO/IEC 25010 ja ISO/IEC 2510 standardeihin. Toista kyselyä 

varten haastateltiin 16 yrityksen edustajia. Kysely toteutettiin avoimena teema-

haastatteluna.   

 

Tutkimuksessa todettiin, että testausta täytyy tarkastella kokonaisvaltaisesti lait-

teiden, sensorien ja yhteyksien lisäksi lisääntyneen kompleksisuuden takia. 

Toiminnallisessa testauksessa korostetaan integraatio-, regressio- ja päästä-

päähän -testausta. Ei-toiminnallisessa testauksessa painotetaan käytettävyyttä ja 

asiakaskokemuksen testausta. Testaustiimiin tulisi kuulua monitaitoisia erityis-

osaajia, joilla on kokonaisnäkemys testauksesta ja toimialasta. Ihanteellinen 

testausympäristö sisältää virtuaalisia laitteita, kehittyneitä simulointimalleja ja 

testipetejä. Big datan testaukselle erityisiä haasteita tuo määrä, vaihteleva ra-

kenne ja tiedon vauhti. Testauksen pitäisi ymmärtää datan suhteita, valita edus-

tava otos ja sopivat skenaariot. Turvallisuustestausta ja datan validointia hyö-

dynnetään big datan testauksessa. IoT:ssä ja teollisessa internetin testaukseen 

haasteita tuovat erityyppisten resurssien, kuten laitteiden ja verkkojen määrä 

sekä toisiinsa kytketyt järjestelmät. Näiden laatu varmistetaan yhteensopivuu-

den, kytkeytymisen, turvallisuuden, yksityisyyden, toiminnallisuuden ja suori-

tuskyvyn testauksella sekä tutkivaa testausta käyttämällä. Tämän tutkimuksen 

tuloksia voidaan hyödyntää testausprosessin parantamiseen ja liiketoimintaan 

liittyvien päätösten teon tukena. 
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The objective of this study was to reveal the current situation and improvement 

needs in the areas of industrial Internet, Internet of Things (IoT) and big data 

software testing then estimate whether the area provides business opportunities 

with feasible real-world ROI gains.  

 

The study used qualitative theory as its research method. The first data was 

collected from eight interviews with three organizational units in the case 

company. It combined theme-based and structured interview data collection 

techniques and the questionnaire was based on the ISO/IEC 25010 and ISO/IEC 

2510 standards. The second data was collected from 16 representatives with 

theme-based open interviews.   

 

The survey revealed that testing must holistically readdress emerging complexity 

beyond devices, sensors and connections. The functional testing prioritizes the 

integration, regression and end-to-end testing. In the non-functional testing, the 

usability and customer experience testing are emphasized. The testing team 

should be comprised of specialists who have various testing skills and a broad 

understanding of field of business. An ideal test environment includes virtual and 

physical devices and developed simulation models. A particular challenge to the 

big data testing is presented from volume, variety and velocity. The testing 

should understand the relations of data, use representative sampling and suitable 

scenarios, further security testing and data validation play an essential role.  The 

integration, connectivity, compatibility, security, functionality, performance and 

exploratory testing are essential across IoT and industrial Internet ecosystems. 

The results of this study can be used in testing process improvement as well as 

guidance in making business decisions.  
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO  

  

A/B testaus Sivuston tai sovelluksen toteutuksia vertaileva testaus, 

sama kuin split-testaus 

Asiakaskokemus  Asiakkaan yrityksen toiminnasta muodostama 

   kohtaamisten, mielikuvien ja tunteiden summa 

BDD     Behaviour Driven Development, käyttäytymispohjainen 

kehitys 

Big data  Suurten, järjestelemättömien, jatkuvasti lisääntyvien 

tietomassojen keräämistä, säilyttämistä, jakamista, 

etsimistä, analysointia sekä esittämistä tilastotiedettä ja 

tietotekniikkaa hyödyntämällä   

Cube  OLAP:n (Online Analytic Processing) elementti, kuutio, 

jolla on määrätyt mittasuhteet ja mitat 

A day in the life -skenaario  Monimutkaisissa ympäristöissä käyttäjäkokemusta 

kuvaava tekniikka, jossa käyttäjän toiminnot esitetään 

kertomuksen ja UML:n avulla 

DW Data warehouse, tietovarasto 

DevOps Kolmannen sukupolven ohjelmistojen kehitysmenetelmä 

EDW Enterprise Data Warehouse, yrityksen tietovarasto   

ETL  Extract, Transform and Load, haku (louhinta), muokkaus 

ja talletus (lataus), tietokannan ja tietovaraston 

käsittelyprosessi 

Canvas Liiketoimintamallin suunnittelun työkalu 

Customer experience   Asiakaskokemus 

CX     Customer Experience, asiakaskokemus 

Ekosysteemi  Ympäristö, jossa käyttäjät, päätelaitteet, käyttöjärjestelmät, 

sovellusohjelmistot ja pilvipalvelut toimivat yhteen 

muodostaen kehittyvän kokonaisuuden 

Hadoop  Avoimen lähdekoodin datan analysointijärjestelmä 

Hive Työkalu struktuuristen kantojen rakentamiseen HDFS 

datan päälle, josta kyselyjä voi tehdä HQL-kielellä. Hive 

tulkkaa HQL kyselyt MapReduce-tehtäviksi 



vi 

 

 

 

HDFS Hadoop Distributed File System, Hadoopin hajautettu 

tiedostojärjestelmä 

HQL      HiveQuery Language 

Internet of things    Asioiden internet, esineiden internet 

IIS      Industrial Internet Systems  

IoT      Internet of Things 

ITU     International Telecommunication Union 

MapReduce Ohjelmointimalli, jota käytetään suurten tietomäärien 

käsittelyyn jakamalla työ usean tietokoneen kesken.   

M2M  Machine to Machine, koneiden välinen tietoliikenne, yksi 

teollisen internetin ilmentymä 

OLAP   OnLine Analytic Processing, ajantasainen analytiikan 

prosessointi, käytetään Big datassa ja Hadoopissa 

Pig MapReducen käyttöön suunniteltu ohjelmointikieli 

Pilvipalvelu  Verkossa tarjottava ohjelmisto, tiedon analysointi tai 

resurssipalvelu 

RFID Radio Frequency IDentification, radiotaajuinen 

etätunnistus 

QA      Quality assurance, laadun varmistus 

Sqoop Apache projekti, joka helpottaa Hadoopin yhteiskäyttöä 

relaatiotietokantojen kanssa 

SDLC  System Development Life Cycle, tietojärjestelmän 

kehittämisen elinkaaren malli 

SDTE  Software development test engineer, ohjelmistokehittäjä-

testaaja 

SIAM-malli  Case-yrityksen sovelluksenkehityksen Lean-ajatteluun 

perustuva toimintamalli 

TCOE Testing Center of Excellence, testauksen osaamiskeskus 

Teollinen internet  Sulautettujen ja älykkäiden laitteiden ja järjestelmien, 

saatavan tiedon analytiikan sekä työn tehokasta 

yhdistämistä liiketoiminnassa. Ks. Internet of things  

TDD Test Driven Development, testivetoinen kehitys.  

TDM Testidatan hallinta 



vii 

 

 

 

TEM  Testiympäristön hallinta 

WSN Wireless Sensor Network, langaton anturiverkko 

YARN MapReduce 2.0  
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1 Johdanto  

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Teollinen internet tarkoittaa sulautettujen ja älykkäiden laitteiden, tietojärjestelmien, laitteista ja 

muualta saatavan tiedon analysointia sekä työn tehokasta yhdistämistä. IoT viittaa 

infrastruktuuriin ja älykkäisiin laitteisiin, jotka ovat yhteydessä ja tunnistettavissa internetin 

kautta. Big datalla kuvataan nopeasti lisääntyvää, monipuolista dataa, jota hyödynnetään tuot-

teissa, palveluissa ja tekniikassa. Liiketoiminnan kannalta teollinen internet, IOT ja big data tar-

joavat erillisiä tai toisiaan hyödyntäviä ratkaisuja. Ratkaisujen toteuttamisen mahdollistaa laaja 

valikoima halpoja sensoreita, älykkäitä laitteita ja reaaliajassa verkossa toisiinsa kytkeytyviä ko-

neita. Niiden avulla on mahdollista luoda uusia tai parantaa olemassa olevia teollisia palveluja, 

jotka kasvattavat tuottavuutta. Tietoa, jota nykyään kutsutaan big dataksi, on kerätty aina. Tällä 

hetkellä sen käsittelyyn on käytettävissä entistä paremmat välineet. Pilvipalvelut tarjoavat riittä-

västi tilaa big datan talletukseen. Big datan analytiikka voi siis olla osa teollista internettiä ja 

IoT:a mutta myös erillinen liiketoiminta. Big dataa ei välttämättä hyödynnetä muiden järjestel-

mien tiedon lähteenä. Myöskään teollisen internetin ja IoT:n järjestelmät eivät aina tuota dataa, 

jota big datan järjestelmät käyttävät. Mutta kasvavassa määrin big data ja teollinen internet ja 

IoT hyödyntävät toisiaan.   

 

Uudet järjestelmät ja digitalisaation murros tuovat uusia vaatimuksia liittyen laatuun. Teollisessa 

internetissä, IoT:ssa ja big datassa nämä vaatimukset kohdistuvat varsinkin järjestelmien integ-

rointiin, turvallisuuteen ja datan oikeellisuuteen. Vaatimukset edellyttävät perinteisen testauksen 

uudelleen tarkastelua. Testauspalveluja tarjoavissa yrityksissä tämä on mahdollista kanavoida 

uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin kehittämällä teollisen internetin, IoT:n ja big datan testaus-

ta.   

 

Teollisen internetin, IoT:n ja big datan olemusta ja vaikutusta on tutkittu laajasti viime vuosina. 

Järjestelmien yhteentoimivuus, yhtenäisyys ja turvallisuus ovat merkittäviä yritysten imagolle. 

Siitä huolimatta tieteellisissä tutkimuksissa on yllättävän vähän tuotu esille laadun ja testauksen 

näkökulma näiden järjestelmien kehityksessä.  
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset  

  

Tämän tutkimuksen tarkoitus on arvioida mikä teollisen internetin, IoT:n ja big datan järjestel-

mien testauksen suhde on perinteiseen ohjelmistojen testaukseen ja miten niiden testausta tulisi 

kehittää. Lisäksi arvioidaan mikä on teollisen internetin, IoT:n ja big datan järjestelmien tes-

tauksen tieteellisen tutkimuksen tila. Kolmas tutkimuksen tavoite oli arvioida millaisia liiketoi-

mintamahdollisuuksia teollisen internetin, IoT:n ja big datan testaus voi tuoda case-yritykselle.   

 

Tutkimuksen alkuvaiheessa pohdittiin onko sekä teollisen internetin, IoT:n että big datan sa-

manaikainen käsittely liian laaja tutkimuksen aihe. Vaikka näiden testauksessa oletettiin olevan 

omat piirteensä, arvioitiin myös löytyvän yhtymäkohtia ja niiden käyttävän hyväksi toistensa 

tekniikkaa. Lisäksi oletettiin, että kaikkien alueiden testauksen rinnakkainen tutkiminen ja ana-

lysointi tuovat synergiaetuja uutta liiketoimintaa ajatellen.  

 

Päätutkimuskysymys on:  

Millaisia muutoksia ja osaamista teollisen internetin, IoT:n ja big datan järjestel-

mien testaus vaatii perinteisiin menetelmiin verrattuna? 

 

Tarkentavat tutkimuskysymykset ovat:  

Mikä on teollisen internetin, IoT:n ja big datan järjestelmien tieteellisen tutkimuk-

sen tilanne? 

Mitä edellytyksiä case-yrityksellä on luoda liiketoimintaa teollisen internetin, IoT:n 

ja big datan järjestelmien testauksen alueella? 

 

1.3 Case-yritys   

 

Case-yritys on tietotekniikka- ja tuotekehityspalveluyhtiö. Se toimii useilla toimialoilla, kuten 

metsäteollisuus, sosiaali- ja terveydenhuolto, media, valmistava teollisuus ja tietoliikenne. Yri-

tys tarjoaa palveluja esimerkiksi infrastruktruuriratkaisuihin, IT-järjestelmäkehitykseen, sovel-

lushallintaan, liiketoiminnan kehityksen eri osa-alueille, testaukseen ja laadunvarmistukseen. 

Tämän hetken ja tulevaisuuden fokusalueiksi on määritetty asiakaskokemuksen johtaminen, big 

data, liiketoiminnan ja IT:n muutos, pilvipalvelut ja teollinen internet. Fokusalueiden vastuita ei 

ole rajattu vaan ne hyödyntävät monella tavalla muita alueita. Liiketoiminnan ja IT:n muutos 
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kattavat myös muut fokukset. Digitalisointi ja pilvipalvelut, yhdessä big datan, sosiaalisen me-

dian ja esineiden internetin kanssa, ovat keskeinen tekijä asiakasyritysten menestykselle. Big 

data -analytiikka ja asiakaskokemuksen hyödyntäminen voivat auttaa asiakasyrityksiä lisäämään 

myyntiään, säilyttämään asiakkaansa sekä alentamaan toiminnan kustannuksia.  (Tieto 2015a, 

Tieto 2015b, Tieto 2015c, Tieto 2015d, Tieto 2015e, Tieto 2015f) Tässä tutkimuksessa case-

yrityksen fokusalueista käsitellään pääasiassa big dataa ja teollista internettiä. Asiakaskokemuk-

sen johtaminen ja pilvipalvelut sekä liiketoiminnan ja IT:n muutokseen liittyviä fokusalueita 

käsitellään niiltä osin kun ne liittyvät big datan, IoT:n ja teollisen internetin testaukseen.  

1.4 Rakenne ja rajoitukset 

 

 

Kuva 1. Tutkimuksen rakenne 
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Tämän tutkimuksen rakenne on jaettu yhdeksään lukuun. Kuvassa 1 on esitetty lukujen suhde 

tutkimuksen kulkuun. Ensimmäinen luku on tutkimuksen johdanto, jossa esitellään tutkimuksen 

tausta, tavoitteet, tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset sekä case-yritys. Toisessa luvussa 

kuvataan teollisen internetin, IoT:n ja big datan keskeiset käsitteet hyödyntämällä alan tutki-

muksia ja kirjallisuutta. Kolmannessa luvussa esitellään testauksen tasoja, laadun ja datan stan-

dardeja sekä ohjelmistokehitysmalleja. Neljännessä luvussa esitellään big datan, IoT:n ja teolli-

sen internetin testaukseen liittyviä tutkimuksia ja korostetaan tutkimuksissa esiin tulleita huomi-

oita ja kehitysehdotuksia. Viidennessä luvussa kuvataan tutkimuksessa käytetty metodologia. 

Kuudennessa luvussa esitellään tutkimuksen tulokset. Seitsemännessä luvussa esitellään ehdotus 

liiketoimintamalliksi. Kahdeksannessa luvussa pohditaan tulosten ja teorian välistä suhdetta. 

Yhdeksännessä luvussa esitetään tutkimuksen johtopäätökset. 

 

Tässä tutkimuksessa on seuraavia rajoituksia. Tutkimus rajataan ohjelmistojen testaukseen. Su-

lautettujen järjestelmien, laitteiden ja yhteyksien testauksen kattava esittely jätetään tämän tut-

kimuksen ulkopuolelle. 

 

Tutkimuksessa on pyritty käyttämään suomennettuja termejä jos ne ovat vakiintuneita. Alkupe-

räinen termi on tarvittaessa laitettu sulkuihin kun termiä käytetään ensimmäisen kerran. Tär-

keimmät termit on kuvattu symboli- ja lyhenneluettelossa tämän tutkimuksen alussa. Kaikkea 

termeille ei ole vakiintunutta suomennosta. Testauksen termien suomennosten pohjana on käy-

tetty ISTQB:n testaussanastoa (ISTQB 2007).  

1.5 Tutkimusmetodologia 

 

Tutkimus toteutetaan laadullisena tutkimuksena. Tutkimusstrategia on lähinnä tapaustutkimusta. 

Tiedonkeruumenetelmänä käytettiin lomake- ja teemahaastattelua. Lomakehaastattelussa on 

jonkun verran kyselytutkimuksen piirteitä. Menetelmiin otettiin mukaan narratiivisen tutkimuk-

sen elementtejä. Tutkimus tehtiin kahdessa vaiheessa. 

  

Ensimmäisessä tutkimuksessa yhdistettiin lomakehaastattelu ja teemahaastattelu. Lomakehaas-

tattelun liitteenä oli tausta-aineistoa sisältävä dokumentti. Haastattelu toteutettiin yksilöhaastat-

teluna sähköpostilla. Haastattelua varten valittiin case-yrityksessä henkilöitä kolmelta alueelta: 

testauksen ammattilaisia sekä teolliseen internettiin, IoT:en ja big dataan liittyvän liiketoiminnan 
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kanssa työskenteleviä henkilöitä. Tutkimuslomake ja tausta-aineisto hyväksytettiin testausosas-

ton tiimipäälliköllä.  

 

Toisessa tutkimuksessa käytettiin teemahaastattelua, joka tehtiin Teknologia 15’-messuilla ja 

ISTQB Testing Assembly -seminaarissa useiden yritysten osastoilla. Haastattelut toteutettiin 

avoimena haastatteluna. Ensimmäinen teema oli yritysten teollisten internetin ja big dataan liit-

tyvien tuotteiden toteutusratkaisut messujen esittelymateriaalia apuna käyttämällä. Toinen teema 

oli tutkia kuinka yritykset testaavat järjestelmiä ja tehdäänkö testaus yrityksen sisällä vai käyt-

tämällä ulkoisia testauspalveluja.  
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2 Teollinen internet, IoT ja big data 
 

Tässä luvussa kuvataan yleisellä tasolla teollista internettiä, IoT:a ja big dataa. Ensimmäisessä 

kappaleessa kuvataan niihin kohdistuvia liiketoiminnan odotuksia. Toisessa kappaleessa esitel-

lään teollinen internet ja IoT. Kolmannessa kappaleessa esitellään big dataa. Kolmannessa kap-

paleessa kuvataan myös Hadoopin pääperiaatteet.  

2.1 Liiketoiminnan odotukset 

Gartner julkistaa vuosittain ns. Hype-käyrän. Sen virallinen nimi on Hype Cycle for Emerging 

Technologies, suomennettuna kasvavien teknologioiden innostuskäyrä. Sillä kuvataan odotusten 

ja kypsyyttä mittaavan ajan funktiona teknologioiden ja sovellusten kypsyyttä ja käyttöönottoa. 

Lisäksi se kuvaa kuinka merkityksellisesti teknologia ja sovellukset ratkaisevat liiketoiminnan 

todellisia ongelmia ja hyödyntävät uusia mahdollisuuksia. Teknologiat ja sovellukset jaetaan 

viiteen vaiheeseen: teknologian alkusysäys (Technology Trigger), ylisuurten odotusten huippu 

(Peak of Inflated Expectations), pettymyksen aallonpohja (Trough of Disillusionment), valaistu-

nut nousu (Slope of Enlightenment) ja tuottavuuden taso (Plateau of Productivity). Ensimmäisen 

vaiheen teknologian läpimurto tuo julkisuutta ilman käyttökelpoisia tuotteita tai kaupallista nä-

kyvyyttä. Toisessa vaiheessa, ylisuurten odotusten huipulla, varhainen julkisuus tuottaa mukaan 

lähteville yrityksille menestystarinoita mutta myös joukoittain epäonnistumisia.   

IoT ja big data ovat olleet vuosina 2011 – 2015 ylisuurten odotusten huipulla. Vuonna 2015 ar-

vioitiin valtavirran omaksuvan IoT:n 5 – 10 vuoden kuluessa. Vuonna 2015 big data ei ollut 

enää käyrällä. Sen ovat korvanneet muut big datan käsittelyyn liittyvät hypekäyrät. Näitä ovat 

esimerkiksi kehittyneeseen analytiikkaan, datatieteeseen ja tiedon hallintaan liittyvät käyrät, ku-

ten Advanced Analytics and Data Science, Business Intelligence and Analytics sekä Enterprise 

Information Management. (Gartner 2014, Gartner 2015, Gartner 2015b) 

 

Yleisesti arvioidaan, että big data, teollinen internet ja IoT tarjoavat liiketoiminnalle enemmän 

mahdollisuuksia kuin koskaan. Laitteiden määrän kasvu, datan määrän kasvu, uudet innovaatiot 

ja sovellukset sekä miten sovelluksia käytetään, vaikuttavat suunnitteluun, kehitykseen ja tes-

taukseen ja tekevät niistä entistä monimutkaisempia.  
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2.2 Teollinen internet ja IoT 

 

Tekesin mukaan teollinen internet tarkoittaa ”sulautettujen ja älykkäiden laitteiden ja järjestel-

mien, saatavan tiedon analytiikan sekä työn tehokasta yhdistämistä liiketoiminnassa. Se mahdol-

listaa täysin uudenlaisia liiketoimintamalleja ja kilpailukykyisiä palveluja asiakastarpeisiin. (Te-

kes 2015)”. Tekesin ”Teollinen internet – liiketoiminnan vallankumous” -ohjelman keskeisim-

piä kohdealueita ovat suurten datamäärien jalostaminen liiketoiminnan tueksi, laitteiden väliseen 

kommunikaatioon pohjautuva liiketoiminta ja reaaliaikaiset palvelu- ja tuotantoprosessit.  

 

Teollisen internetin (industrial Internet) lisäksi käytetään termejä esineiden internet (Internet of 

Things, IoT), teollinen esineiden internet (Industrial Internet of Things) ja kaiken internet (In-

ternet of Everything, IoE) sekä teollisen internetin järjestelmät (IIS). Taneli Tikan (Tikka 2015) 

mukaan Internet of things on kuluttajalähtöinen termi. Usein sillä viitataan laitteisiin, joista esi-

merkkinä älykkäät kellot, tai käsitteisiin, kuten älykkäät kaupungit. Se viittaa infrastruktuuriin ja 

laitteisiin, jotka ovat yhteydessä ja tunnistettavissa internetin kautta. Teollinen internet on inter-

net of thingsin teollinen ilmentymä. Se määritellään älykkäiden koneiden, ihmisten ja prosessien 

yhdistelmänä. Se sisältää useimmiten analytiikkaa ja käyttäjien toiminnan analysointia. Älyk-

käät esineet ja laitteet, jotka ovat osa esineiden internettiä, mahdollistavat teollisen internetin. 

Tikan mukaan industrial Internet of things on Internet of thingsin alakategoria, joka on keskitty-

nyt teollisuuden teknologiseen näkökulmaan. Siinä on kyse älykkäistä koneista ja sensoreista. 

Internet of everything terminä on lähellä teollista internettiä. Se käsittelee älykkäitä ihmisiä, lait-

teita sekä prosesseja. (Tikka 2015) Industrial Internet Consortium käyttää termiä Industrial In-

ternet Systems (IIS). Sillä kuvataan teollisen internetin end-to-end järjestelmiä, jotka yhdistetään 

ihmisten toimintaan ja integroidaan yritysten järjestelmiin.  

 

General Electricin raportin mukaan teollisen internetin avainelementtejä on kolme: älykkäät ko-

neet, kehittynyt analytiikka ja ihmiset (General Electric 2012). Salo (Salo 2014) uskoo älykkäi-

den koneiden olevan seuraava murros pilvipalvelujen ja big datan jälkeen. Koneet pystyvät 

oman datan lisäksi hakemaan ja hyödyntämään dataa myös muista lähteistä. Tulevaisuudessa 

laitteiden ei välttämättä tarvitse olla älykkäitä tai omistaa tehokasta suoritinkapasiteettia. Niiden 

varustaminen sensoreilla ja tietoliikenneyhteyksillä riittää, sillä kerätty data voidaan siirtää pil-

veen. Pilven kapasiteetin mahdollistama kehittynyt analytiikka tekee koneiden älykkyyden 

mahdolliseksi. Algoritmit käsittelevät raakadatan. Päätöksentekojärjestelmän avulla tuotetaan 
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toimintaohjeet takaisin koneelle. (Salo 2014) Teollinen internet voidaan nähdä osittain vanhan 

machine-to-machine (M2M) laajennuksena. M2M hyödynsi jo 70-luvulla laitteita ja sensoreita 

teollisuudessa, esimerkiksi tehtaiden kokoomislinjoilla. Koska se toimi yrityksen yksityisissä 

verkoissa, yrityksen ei tarvinnut huolehtia verkon turvallisuudesta eikä uusien laitteiden ja lait-

teistojen päivityksestä. 

 

Edellä mainittujen kolmen avainelementin - älykkäät koneet, kehittynyt analytiikka ja ihmiset - 

lisäksi teollisen internetin elementtejä ovat mobiilius, verkottuneisuus, automaatio ja innovatii-

visuus. Mobiilius yhdistettynä langattomien verkkoyhteyksien kapasiteettiin mahdollistaa lait-

teiden riippumattomuuden paikasta. Verkottuneisuus on edellytyksenä IoT:n laitteiden keskinäi-

selle vuorovaikutukselle. Keskeinen tekijä teollisen internetin muutoksessa on automaatio. Ana-

lytiikka kytkeytyy päätöksenteon järjestelmiin ja informaation visualisointiin, ja näiden perus-

teella ihmiset tekevät päätökset. Ilman ihmistä tehdyistä päätöksistä, automatisoiduista päätök-

sistä, on esimerkkinä arvopaperimarkkinoiden toiminta. Automaatio yhdistyy innovatiivisuuteen 

esimerkiksi robottiautoissa. (Salo 2014) 

 

Monet tahot, kuten Wireless Power Consortium, Open Internet Consortium, Open Interconnect 

Consortium, ovat julkaisseet teollisesta internetistä ja IoT:stä erilaisia kuvauksia ja arkkitehtuu-

reja. Tässä tutkimuksessa käytetään esimerkkinä Industrial Internet Consortiumin julkaisemaa 

Teollisen internetin referenssiarkkitehtuuria (Industrial Internet Consortium 2015). IoT:a kuva-

taan ITU:n (International Telecommunication Union) suosituksen Y.2060 (Recommendation 

ITU-T Y.2060) yleiskuvan ja referenssimallin avulla (IOT 2012). Industrial Internet Consor-

tiumin julkaisema teollisen internetin referenssiarkkitehtuuri (Industrial Internet Reference Ar-

chitecture, IIRA) on esitetty kuvassa 2. IIRA on kolmen tason IIS arkkitehtuurimalli systeemien, 

ratkaisujen ja sovellusten kehitystä varten. Kuvan malli on yksinkertaistettu ja yleistetty näkö-

kulma yhdentyyppisestä, usein käytetystä IIS toteutuksesta. Se on muunneltavissa eikä sulje 

pois esimerkiksi sitä, että jokaisen tason sisällä on satoja ilmentymiä tai jokaisen ilmentymän 

välillä on monia keskinäisiä yhteyksiä tai yhteyksiä eri tasojen välillä. (Industrial Internet Con-

sortium 2015)   
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Kuva 2. Kolmen tason Industrial Internet System arkkitehtuuri (Industrial Internet Consortium 

2015) 

 

Kolmen tason arkkitehtuuri koostuu kolmesta tasosta: reuna-, alusta- ja yritystasosta (edge tier, 

platform tier, enterprise tier). Tasoilla on omat roolinsa data- ja kontrollivirtojen (data and cont-

rol flows) prosessoinnissa, jotka liittyvät käyttötoimintoihin. Reunataso kerää dataa reunasol-

muista (edge nodes), kuten sensoreista, käyttämällä lähiverkkoa (proximity network). Arkkiteh-

tuurille ominaiset piirteet kuten jakelun leveys (breadth of distribution), paikka (location), hal-

linnan laajuus (governance scope) ja lähestymisverkon tyyppi (the nature of the proximity net-

work) vaihtelevat käyttötapauksista riippuen. Alustataso (platform tier) vastaanottaa, prosessoi 

ja laittaa eteenpäin kontrollikäskyt yritystasolta reunatasolle. Se yhdistää prosessit ja analysoi 

datavirrat, jotka tulevat reunatasolta ja muilta tasoilta. Alustataso mahdollistaa toiminnot laittei-

den ja turvallisuuteen liittyvien varusteiden (assets) hallintaan. Lisäksi se tarjoaa toimialasta 

riippumattomia palveluja, kuten datan kysely ja analysointi. Yritystaso toteuttaa aluekohtaisia 

sovelluksia, päätöksentukijärjestelmiä ja tarjoaa rajapinnat loppukäyttäjille, mukaan lukien ope-

rointispesialistit. Yritystaso ottaa vastaan datavirran reuna- ja alustatasoilta. Lisäksi se lähettää 

kontrollikäskyt alusta- ja reunatasoille.  (Industrial Internet Consortium 2015). 

 

Tasoja yhdistävät lähi-, liityntä- ja palveluverkot (proximity network, access network, service 

network). Lähiverkko yhdistää sensorit, ohjaimet (actuators), laitteet, kontrollijärjestelmät ja va-
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rusteet (assets), joita yleisesti kutsutaan reunasolmuiksi. Tyypillisesti lähiverkko yhdistää reuna-

solmut yhdeksi tai useaksi klusteriksi, jotka liittyvät yhdyskäytävään (gateway), joka taas yhdis-

tää ne muihin verkkoihin. Liityntäverkko mahdollistaa data- ja kontrollivirrat reuna- ja alustata-

son välillä.  Verkko voi olla yrityksen verkko tai yksityinen overlay-verkko internetin tai 4G/5G 

verkon yli. Palveluverkko mahdollistaa palvelujen liittymisen alustatason ja yritystason välillä. 

Se voi olla overlay-tyyppinen yksityinen verkko julkisen internetin yli tai internet itsessään. 

Tämä sallii yritystason turvallisuuden loppukäyttäjien ja erilaisten palvelujen välillä. (Industrial 

Internet Consortium 2015). 

 

Liittyen seuraavassa luvussa kuvattuun big dataan todettakoon, että big datan ratkaisut teollisen 

internetin järjestelmien kontrollitasolla tukevat datan käsittelyä, kuten talletusta ja palautusta. 

Kontrollitason kautta luodaan auditointitiedostoja tulevia auditointeja varten historiatietoja hyö-

dyntämällä, käytetään simulointia ja erilaisia testausmuotoja sekä tarjotaan luotettava talletus ja 

skaalautuvuus big datan arkistoinnille. (Industrial Internet Consortium 2015) 

 

 

Kuva 3. Tekninen yleiskuva IoT:stä (ITU 2012) 

 

IoT:stä saa selkeän yleiskuvan tarkastelemalla ITU:n (International Telecommunication Union) 

IoT:n suositusta Y.2060 (Recommendation ITU-T Y.2060). (IOT 2012). Suositus sisältää IoT:n 

käsitteiden ja tavoitteiden kuvauksen sekä esittelee sen peruspiirteet ja korkean tason vaatimuk-

set. Kuva 3 on tekninen yleiskuva IoT:stä. Siinä on esitetty fyysisen ja informaatiomaailman 

suhteet. Fyysinen esine (physical thing) voidaan esittää informaatiomaailmassa yhden tai use-
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amman virtuaalisen esineen (virtual thing) kautta, mutta virtuaalinen esine voi olla olemassa il-

man fyysistä laitetta. Laite on laitteiston osa. Sillä on kyky kommunikoida ja mahdollisesti kyky 

havaita, ohjata, kerätä, varastoida ja prosessoida dataa. Laitteet keräävät monenlaista informaa-

tiota ja välittävät sen tiedonsiirto- ja tietoliikenneverkkoon jatkokäsittelyä varten. Toiset laitteet 

kykenevät ajamaan operaatioita verkosta saadun informaation pohjalta. Laitteet voivat kommu-

nikoida muiden laitteiden kanssa kolmella tavoin: tietoliikenneverkon avulla gatewayn kautta tai 

ilman gatewayta tai suoraan toistensa kanssa paikallisverkon kautta. Laitteet jaotellaan neljään 

tyyppiin: dataa kuljettavat laitteet, dataa keräävät laitteet, havaitsevat/ohjaavat laitteet ja yleiset 

laitteet. (ITU 2012) 

 

ITU:n esittelemä IoT referenssimalli (kuva 4) muodostuu neljästä tasosta sekä hallinta- ja turval-

lisuusominaisuuksista, jotka toimivat neljän tason kanssa. Tasot ovat sovellustaso (application 

layer), palvelun ja sovelluksen tukitaso (service support and application support layer), verk-

kotaso (network layer) ja laitetaso (device layer).   

 

 

Kuva 4. IoT referenssimalli (ITU 2012)  

2.3 Big data  

 

Big data on abstrakti käsite, josta on edelleen erilaisia käsityksiä, luokitteluja ja kuvauksia. Ylei-

sesti big datalla tarkoitetaan erittäin suurta datan määrää, jota ei voida havaita, hankkia, hallita 

eikä prosessoida perinteisten tietotekniikan, ohjelmistojen ja laitteiden avulla järkevässä ajassa. 
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Tieteellisillä ja teknologisilla yrityksillä, tutkimuskoulukunnilla, data-analysteilla ja tekniikan 

ammattilaisilla on erilaiset määrittelyt big datalle. (Chen 2014) 

 

Suomessa liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi vuonna 2014 raportin ”Big datan hyödyntämi-

nen”, joka on big datan käyttötyöryhmän raportin luonnos kansalliseksi strategiaksi ja ehdotus 

suurten tietoaineistojen hyödyntämiseksi Suomessa. Siinä kuvataan tietoaineistojen avulla saa-

vutettavia hyötyjä, päätöksentekoa ja ennusteita sekä tiedon käsittelyn riskejä, kuten yksityisyyt-

tä ja eriarvoistumista (LVM 2014). EU:n big data -hankkeet liittyvät innovointiin ja big datan 

työllistävään vaikutukseen (EU 2015). ISO:n kansainvälinen standardointi on alkanut vuonna 

2015 (ISO 2015). 

 

Big datan ominaisuudet ilmaistaan yleisimmin englanninkielisillä käsitteillä volume, velocity, 

variety ja value sekä myös veracity ja volality. Volume, käännettynä volyymi tai paljous, viittaa 

datan suureen määrään. Tällä hetkellä big datan määrää kuvataan zettatavuilla (1021 B).  IDC:n 

vuoden 2011 raportin mukaan 1,8 zettatavua vuodessa. Velocity voidaan kääntää nopeudeksi tai 

vauhdiksi. Sillä ilmaistaan dataa tulevan vauhdilla lisää. Variety, monimuotoisuus tai vaihtele-

vuus, kuvaa big datan laatua. Dataa saadaan lukemattomista erityyppisistä lähteistä, kuten sosi-

aalisesta mediasta, yritysten sisäisistä järjestelmistä ja laitteista, julkishallinnon ja organisaatioi-

den avoimesta datasta. Datan rakenne voi olla selkeä eli strukturoitu, löyhästi määritelty eli se-

mistrukturoitu tai strukturoimaton. Strukturoidun datan rakenne on määritelty. Semistrukturoitu 

rakenne on merkitty määritellyllä tavalla, mutta esimerkiksi tietyn yksittäisen tiedon analysoin-

tia varten dataa on muokattava. Sosiaalisen median päivitykset ovat tyypillinen esimerkki struk-

turoimattomasta datasta. Rakennejako ei ole yksiselitteinen: esimerkiksi metadata voi olla osaksi 

strukturoitua ja osaksi strukturoimatonta. Value kuvaa big datasta saatavaa suurta arvoa. Datan 

analysointi tuottaa tietoa ja ennustuksia esimerkiksi asiakkaan käyttäytymisestä. Veracity, joka 

on suomennettuna totuudellisuus tai uskottavuus, mittaa onko data luotettavaa, oikeaa ja yhtä-

läistä. Big datan käsittelyssä on arvioitava mikä datasta on mielekästä ja arvokasta kuhunkin 

käyttötarkoitukseen ja voidaanko sitä hyödyntää. Uskottavuus riippuu kontekstista: eri kulttuu-

reissa samalla datalla voi olla eri merkitys. Volality voidaan kääntää haihtuvuudeksi tai epäva-

kaudeksi. Tämä viittaa datan jatkuvaan muutokseen, eikä se ole jatkuvasti olennaista eikä ikui-

sesti säilyvää. Big datan ominaisuuksia on kuvattu toisesta näkökulmasta IBM:n arkkitehtuuri-

kuvauksen yhteydessä kuvassa 5. 
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Big data konkretisoituu tuotteissa, palveluissa ja käsittelytekniikassa. Data voi olla lähtöisin yri-

tyksen sisältä tai ulkopuolelta. Yrityksen sisäinen tieto voidaan saada esimerkiksi asiakastiedois-

ta tai tuotannon ohjauksesta. Ulkopuolinen tieto voi olla peräisin avoimesta datasta, internetistä 

tai sosiaalisesta mediasta. Datavirtoja ja datavarantoja jalostetaan informaatioksi. Informaatio 

jalostetaan edelleen tiedoksi ja tietämykseksi, jonka perusteella tehdään päätökset. Jalostuspro-

sessin tavoite on ymmärtää menneisyyttä, tiedostaa nykytila reaaliaikaisesti ja ennustaa tulevai-

suutta. Lopullinen tavoite on automatisoida päätöksenteko monipuolista dataa ja analytiikkaa 

käyttämällä. (Salo 2014) Big datan hyöty liiketoiminnalle perustuu datamassan analysointiin, 

oleellisen datan erottamiseen massasta ja merkittävän tiedon tuottamiseen ja visualisointiin lii-

ketoiminnan eri tasoille. Big datan soveltamiskohteita on lukuisia, kuten kokonaiskuvan raken-

taminen asiakkaasta, laitteista saatavan datan kerääminen ja tietovarastojen suorituskyvyn kas-

vattaminen ja kasvavan datan analysointi sekä liiketoiminnan käyttöön ja johtamiseen tarvitta-

van datan louhiminen. Ennen kehittyneitä analysointitapoja kysymyksiin etsittiin vastauksia 

suppeiden tietojen perusteella. Tietomassan kasvu ja sen analysoinnin kehittyminen muuttaa tätä 

järjestystä. Nyt analyysin tulokset ja ennusteet synnyttävät uusia kysymysten, ideoita ja tutki-

muskohteita. 

 

Perinteisesti tietovarastot käyttävät tietokantojen integrointiin ETL-menetelmää. Siinä data lou-

hitaan (extract) lähteestä ja muutetaan (transform) strukturoituun formaattiin tarkoituksena tukea 

kyselyjä ja analyysia. Lopuksi data ladataan (load) kantaan asiakkaan tarkasteltavaksi. Mene-

telmä tekee myös lähtötietojen siivoamisen. ETL-menetelmää käytetään myös big datan käsitte-

lyssä, mutta valtavien massojen käsittelyssä sen on todettu hidastuvan. Tämän korjaamiseksi on 

siirrytty EDW-tietovarastoon (Enterprise Data Warehouse), joka pystyy käsittelemään organi-

saatiossa hajallaan olevaa asiakastietoa ja ulkoisia tietolähteitä. Tietojen integroinnissa ETL-

malli voidaan korvata ELT-mallilla (Extract, Load, Transform), joka nopeuttaa latausaikaa.  

  

Viime vuosien aikana melkein kaikki suuret yhtiöt, kuten IBM, Oracle, EMC, Microsoft, 

Google, Amazon ja Facebook, ovat aloittaneet big data -projekteja. Vuonna 2012 European Re-

search Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) News julkisti erillisen big data 

raportin ”Big Data, Big Impact”, jossa se ilmoitti että big datasta on tullut samanlainen taloudel-

linen resurssi kuten valuutta tai kulta. (Chen 2014) Big datan tekniikoista tunnetuimpia ovat Ha-

doop, muistinvarainen analytiikka, pilvipalvelut ja NoSQL. Myös muut ratkaisut kuin Hadoop 

tarjoavat hajautettua tallennusta ja datan käsittelyä. Cloudera, Hortonworks ja MapR ja Pivotal 
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ovat rakentaneet liiketoiminnan Hadoopin ympärille. Tunnettuja pilvipalvelujen tarjoajia ovat 

mm. IBM, HP, Teradata, Microsoft CSC, Amazon, Dropbox, Android, iOS, Mac ja Linux. Las-

kentamenetelmiä tarjoavat mm. Cloud, Granular (GrC) ja Biological computing. NoSQL -

ratkaisuja tarjoavat MongoDN, CouchDB, Riak ja Hadoopin HBase. (Holopainen 2015, Salo 

2014) 

 

 

Kuva 5. Big datan luokittelu (IBM 2013) 

 

Kuten eri toimijat määrittelevät big datan eri tavoin, samoin toimijoilla on erilaisia toteutuksia 

big datan arkkitehtuurista. Tässä tutkimuksessa käytetään esimerkkinä IBM:n arkkitehtuurin ku-

vauksia. Kuvassa 5 esitellään IBM:n big data arkkitehtuurissa käytetty luokittelu. Avainluokkia 

ovat datan analysointityypit ja prosessoinnin menetelmät, sisällön formaatit ja datan lähteet. 

Muita luokkia ovat datan esiintymistiheys, datatyyppi, datan kuluttajat ja käyttävä laitteisto. 

(IBM 2013)    
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Kuvassa 6 on esitetty IBM:n big datan arkkitehtuurin tasot. Loogiset tasot ovat 

 Big datan lähteet (Big data sources) 

 Datan viestien lähetys ja talletustaso (Data messaging and store layer) 

 Analyysitaso (Analysis layer) 

 Kulutustaso (Consumption layer) 

 

 

Kuva 6. Big datan arkkitehtuurin tasot (IBM 2013b) 

 

Tässä tutkimuksessa käytetään Hadoopia esimerkkinä big datan käsittelytekniikoista. Hadoop on 

Apachen kehittämä avoimen lähdekoodin ohjelmistoprojekti, joka on toteutettu Java-
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ympäristössä. Googlen työpaperit olivat projektin innoittajia. Niissä kuvattiin miten Googlen 

käyttämä tiedostojärjestelmä toimii, ja miten hajautetusti analysoitiin sinne talletettua dataan. 

Tiedostojärjestelmä nimettiin Hadoopilla HDFS:ksi (Hadoop Distributed File System) ja hajau-

tettu analytiikka pysyi nimellä MapReduce. Google ei myy Hadoopia eikä sillä ole Hadoop-

jakelua, kuten Amazonilla, IBM:llä ja Microsoftilla. Kuvassa 7 on esimerkki Hadoop Cluster 

Infrastructure kaaviosta. Computer Cluster sisältää edellisessä luvussa ja kuvassa 6 esitetyt kes-

kimmäiset tasot: datan muutos- ja talletustason ja analyysitason. Tasoista Big datan lähteet ja 

kulutustaso toteutetaan Hadoopin ulkopuolella. (Hadoop 2015; Salo 2014) 

 

 

Kuva 7. Esimerkki Hadoop Cluster Infrastructure kaaviosta.  (IBM 2015) 

 

Kuvassa 7 on yksi esimerkki Hadoopin infrastruktuurista. Eri lähteistä tuleva data haetaan klus-

teriin, jossa se käsitellään ja siirretään talletukseen ja tulokset siirretään tilatussa muodossa esi-

merkiksi asiakkaan järjestelmiin. Klusteri yhdistää virtuaaliset tai fyysiset palvelimet yhdeksi 

loogiseksi kokonaisuudeksi. Klusterin etuna on toimintavarmuus ja skaalautuvuus. Toiminta-

varmuuden takaa hajautus: nimipalvelin sisältää metatiedon missä klusterissa data on. Hajautus 

johtaa vikasietoisuuteen. Jos yksi laite vikaantuu, data ei häviä ja klusterin toiminta jatkuu. 

Skaalautuvuuden edellytyksenä on se, että klusterin koneiden määrää voidaan muuttaa. Lisäksi 

klusteri skaalautuu myös big datan datamäärien kasvuun. (Hadoop 2015; IBM 2015; Salo 2014)  

 

Hive on Hadoopin työkalu struktuuristen kantojen rakentamiseen HDFS datan päälle, josta ky-

selyjä voi tehdä HQL-kielellä. Hive tulkkaa HQL kyselyt MapReduce-tehtäviksi. Pig on kysely-

moottori Hadoop kyselyille. Taulukossa 1 on kuvattu Hadoopin tärkeimpien moduulien tehtävät. 

(Hadoop 2015; Salo 2014) 
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Taulukko 1. Hadoopin moduuleja (Hadoop 2015) 

HDFS 

Hadoop Distributed File System (HDFS™). Hajautettu tiedostojärjestelmä, joka tar-

joaa korkean suoritustehon pääsyn sovellusdataan. Tietojärjestelmä rakentuu kahdesta 

komponentista: nimipalvelusta ja tietopalvelusta.    

MapReduce 

Hadoop MapReduce. YARN-pohjainen systeemi laajojen datamäärien rinnakkaiseen 

prosessointiin. Se kartoittaa, vähentää, muuntaa ja yhdistää tiedon luettavaksi ja analy-

soitavaksi tiedoksi.  Sisältää Map ja Reduce operaatiot. 

Hive 

Hive™. Datan varastointi infrastruktuuri, joka tarjoaa datan yhdistämisen ja ad hoc 

kyselyn. Sen avulla voidaan rakentaa struktuurinen kanta datan päälle.   

Pig 

Pig™.  Korkean tason data-flow kieli ja ajoympäristö rinnakkaiselle laskennalle. Pig 

on kyselymoottori Hadoop kyselyille. 

YARN 
Hadoop YARN. Framework töiden ajastukselle ja klusterien resurssien hallinnalle. 
Tarjoaa rajapinnan järjestelmien kytkemiseen. 

 

http://hive.apache.org/
http://hive.apache.org/
http://pig.apache.org/
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3 Testaus ja laatu ohjelmistojen kehityksessä 
 

Tässä luvussa kuvataan ohjelmistojen testauksen ja laadun peruskäsitteitä erilaisten näkökul-

mien kautta. Luvun tehtävänä on toimia seuraavissa luvuissa esitettyjen teollisen internetin, 

IoT:n ja big datan testauksen tutkimuksen viitekehyksenä.  

 

Ensimmäisessä kappaleessa kuvataan testauksen toteutus erilaisissa ohjelmistojen kehitysmal-

leissa. Toisessa kappaleessa käydään läpi ohjelmiston ja datan laadun standardeja. Kolmannessa 

kappaleessa esitetään testaukseen liittyviä näkökohtia ja menetelmiä, joita ei ole tuotu esille 

edellisissä kappaleista tai joita halutaan nostaa erityisesti esille tähän tutkimukseen liittyen. 

Kappaleen lopussa on taulukko testauksen toiminnallisista ja ei-toiminnallisista tasoista, joka 

toimii seuraavissa luvuissa tämän tutkimuksen viitekehyksenä.  

 

Testauksesta puhuttaessa käytetään määrittelyjä toiminnallinen testaus ja ei-toiminnallinen tes-

taus. Tässä tutkimuksessa on tehty karkea jako kuvaamaan näitä määrittelyjä. Toiminnallinen 

testaus sisältää kappaleessa 3.1 kuvatut testaustasot. Ei-toiminnallinen testaus sisältää kappa-

leessa 3.2 kuvatut ohjelmiston ja datan laadun standardeissa kuvatut tekijät. 

3.1   Testaus ohjelmistokehitysmalleissa  

 

Tässä kappaleessa kuvataan testausta erilaisissa ohjelmistokehitysmalleissa. Myös kehittyneissä 

malleissa testauksen tasot säilyvät perinteisiä tasoja vastaavina, vaikka niistä käytetään eri ter-

mejä. Tasot on esitetyt kuvassa 8, jossa on verrattu vesiputousmallin ja ketterän mallin verifioin-

tia ja validointia. Vesiputousmallin yksikkötestaus (unit testing) on ketterässä mallissa automati-

soitu kehityksen testi (automated development test). Systeemi- ja integrointitestaus (system / 

integration testing) on ketterässä mallissa jatkuva integrointi ja ohjelmistokoodin rakenteen pa-

rantaminen (continuous integration & refactoring). Käyttäjän hyväksymistestaus (user acceptan-

ce testing) vastaa automatisoitua hyväksymistestausta (automated acceptance testing). 
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Kuva 8. Verifiointi ja validointi vesiputousmallissa ja ketterässä ohjelmistokehityksessä (Scrum 

Alliance 2012) 

3.1.1   Vesiputousmalli 

Ohjelmistojen kehityksessä on siirrytty perinteisistä malleista kohti ketteriä malleja. Siitä huo-

limatta on edelleen asiakkaita ja yrityksiä, jotka käyttävät esimerkiksi vesiputousmallia. Tästä 

johtuen tässä tutkimuksessa kuvataan vesiputousmallin rakennetta melko laajasti.  

 

Perinteisissä ohjelmistokehitysmalleissa, kuten vesiputousmallissa, testaus on oma vaihe ja seu-

raa toteutusvaihetta (Pfleeger ja Atlee 2006). Vesiputousmallissa testausvaiheen ei tulisi muuttaa 

suunnitelmia tai vaatimusmäärittelyä. Monesti kuitenkin ohjelmistoa muutetaan asiakkaan pyyn-

töjen mukaan. Tämä aiheuttaa pakollisen palaamisen toteutusvaiheeseen ja uudelleen testauk-

seen. Vaikka edistyneemmät kehitysmallit ovat tänä päivänä esillä, perinteisiä malleja käytetään 

edelleen. Testauksen V-malli on vesiputousmallin laajennus, jossa eri testaustasoja vastaavat 

ohjelmiston määritys- ja suunnitteluvaiheet (kuva 8). Testaus varmentaa tulokset vertaamalla 

niitä saman tason vaiheessa tuotettuihin dokumentteihin. Vaatimusmäärittelyä eli käyttäjän toi-

veita vastaavalla tasolla (requirement phase) suunnitellaan hyväksymistestaus (user acceptance 

testing). Järjestelmätestaus (system testing) suunnitellaan vaatimusten analyysivaiheessa (de-

sign phase), integrointitestaus (integration testing) arkkitehtuurin suunnitteluvaiheessa ja mo-

duulitestaus (module testing, yksikkötestaus, unit testing) moduulien suunnitteluvaiheessa (co-

ding). Kenttätestaus (field testing) on toiselta nimeltä betatestaus. Sen tekee tyypillisesti asiakas 

tai loppukäyttäjät; se tehdään käyttäjän näkökulmasta. Testaus tapahtuu muualla kuin kehitys-

ympäristössä. Päästä-päähän testausta (end-to-end testing) käytetään usein järjestelmätestauk-
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sen synonyyminä, vaikka se on osa järjestelmän testausta. Sillä testataan prosessin tai datavirran 

(dataflow) kulkua sovelluksen alusta sovelluksen loppuun loppukäyttäjän näkökulmasta. Samal-

la huomioidaan liitynnät ja rajapinnat muihin järjestelmiin. Regressiotestaus (regression testing) 

tehdään kaikilla V-mallin tasoilla. Siinä varmistetaan, että järjestelmän vanhat ominaisuudet 

toimivat, kun on toteutettu uusia ominaisuuksia. Regressiotestaus voidaan tehdä manuaalisesti, 

mutta useimmiten se toteutetaan automatisoidulla testauksella. Siinä hyödynnetään aiemmin teh-

tyjä testitapauksia. Regressiotestaukseen voidaan yhdistää esimerkiksi vakavuustestaus.  

3.1.2   Ketterä ohjelmistokehitys 

Vesiputousmallin ongelmia ratkottiin ohjelmistojen kehityksessä ottamalla käyttöön ketterät 

menetelmät. Niiden pioneereja on mm. Abrahamsson (Abrahamsson et al 2002). Menetelmien 

tavoitteena on vastata liiketoiminnan tarpeisiin kevyellä ja sopeutuvalla kehitysprosessilla. Pe-

rusajatuksena on dynaaminen ohjelmistokehitys ja jatkuva oppimisprosessi: muutokset ovat hy-

väksyttäviä ja tervetulleita. Käsitykset tuotteesta ja sen kehittymisestä voivat muuttua kehitys-

työn aikana. Perinteinen ennakkosuunnitelmiin pohjautuva kehitysmalli on vaihtunut sidosryh-

mien ja tuotannon väliseen jatkuvaan tiiviiseen yhteistyöhön ja viestinnän lisääntymiseen.  Työ-

toimitukset (working releases) korvaavat toteutusta edeltävän liiallisen dokumentoinnin ja suun-

nittelun. Vaatimusten jakaminen entistä pienempiin osiin ja toteutus iteraatioissa tekee mahdol-

liseksi sen, että asiakas pääsee seuraamaan lopputulosta. Iteraation jälkeen asiakkaalla on aina 

käytössään tietyillä ominaisuuksilla varustettu toimiva, testattu ja dokumentoitu tuote. Ketterien 

menetelmien testauksessa testit ovat aina valmiina, testisettejä kasvatetaan jatkuvasti ja ajetaan 

säännöllisesti. Syklien nopeuden takia testauksen suunnittelu, toteutus ja ajaminen on tehtävä 

perinteisiä malleja nopeammin.  Yhtä lailla testaukseen liittyvän viestinnän on oltava nopeaa ja 

siihen liittyy kiinteä vuorovaikutus niin kehitystiimin sisällä kuin asiakkaan kanssa. Ketterä oh-

jelmistokehitys ja johdonmukaisesti ketterä testaus perustuu priorisointiin. Tärkeimmät asiat to-

teutetaan ensin ja kriittiset asiat testataan ensin.  

 

Ketterien menetelmien olennainen osa on jatkuva laadunvarmistus ja testaus. Verrattuna perin-

teisiin menetelmiin projekti on pienempinä paloina. Käymällä kaikki vaiheet läpi monta kertaa 

varmistutaan siitä, että määräaikaan mennessä kaikki mitä on valmiina, on testattu. Ketterissä 

menetelmissä tiimillä on koko ajan selkeä käsitys ohjelmistossa olevista virheistä tai poikkea-

mista. Koska kehitys on testauslähtöistä, tuotteen laatu on koko ajan luotettava. Koska laatua 

seurataan aktiivisesti, se on koko ajan näkyvillä. Yleisesti arvioidaan, ettei ketteryyttä ei voi ai-
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dosti soveltaa ilman automaattisen testauksen ja laadunvarmistuksen käyttöä osana ohjelmisto-

kehitysprosessia.   

 

Ketterässä ohjelmistokehityksessä yksikkö-, regressio-, integraatio-, järjestelmä- ja järjestel-

mäintegraatiotestaus toteutetaan sykleissä. Yksikkötestausta (kuvassa 5 automated development 

testing) pidetään edellytyksenä onnistuneelle ketterälle ohjelmistokehitykselle. Testit tehdään 

ennen koodia ja yhdistetään ohjelmiston koostamisprosessissa (build process). Testien läpimeno 

kuvaa toteutuksen onnistumista.  Ketteristä menetelmistä varsinkin Scrum tukee testausta kriitti-

sillä tasoilla kuten yksikkö- ja integrointitasoilla. Integrointitestaus (continuous integration & 

refactoring) on keskeisessä asemassa ketterissä malleissa. Se tehdään tyypillisesti automaattises-

ti ja sitä tehdään jatkuvasti, jotta varmistetaan ohjelmiston pysyminen eheänä kehittämisen aika-

na. Testit pohjautuvat pääosin yksikkötestauksen testisetteihin. Järjestelmätestaus (continuous 

integration & refactoring) on yhdistelmä ketterää ja ei-ketterää testausta. Testaussuunnittelu yh-

teistyössä kehittäjien kanssa tehdään seuraavaa julkistusta varten niin aikaisessa vaiheessa kuin 

se on mahdollista. Suunnitelmien ei tarvitse olla laajoja, koska ne koskevat vain sprintin uusia 

ominaisuuksia. Testaus aloitetaan mahdollisimman ajoissa. Ensimmäisessä sprintissä painote-

taan uusien toiminnallisuuksien positiivisia testejä ja seuraavassa näiden toiminnallisuuksien 

negatiivisia testejä, yhteentoimivuustestejä ja regressiotestejä. Järjestelmä-integrointitestaus on 

haasteellisinta ketterässä ohjelmistokehityksessä. Se on rinnakkainen järjestelmätestaukselle ja 

sillä varmistetaan toiminta muiden järjestelmien kanssa. Usein se toteutetaan asiakkaan hyväk-

symistestauksena. Järjestelmäintegrointitestaus vaatii ammattimaisten testaajien ja testaustiimin 

osaamista. Se aloitetaan ensimmäisessä sprintissä. Järjestelmäintegrointi edellyttää testausympä-

ristön luontia ja vaatii paljon resursseja. Regressiotestaus toimii yhdessä testausautomaation 

kanssa. Automaatio auttaa tunnistamaan regressiotestausta tarvitsevat alueen. Regressiotestauk-

sen merkitys kasvaa jos testauksen automaatio ei ole riittävä. Tämä tapahtuu toteutuksen jälkei-

sen sprintin aikana. Regressiotestaus kohdistuu muuttuneihin osiin ja se suoritetaan ennakolta 

suunniteltua testisettiä käyttämällä. Suorituskykytestaus aloitetaan ketterässä ohjelmistokehityk-

sessä kun arkkitehtuuriset ratkaisut on tehty. Järjestelmän tilaa kuvaavilla testituloksilla, kuten 

suorituskyvyn ongelmien toteamisella, voidaan vaikuttaa arkkitehtuurisiin muutoksiin. Automa-

tisoituna perustestit voidaan ajaa säännöllisesti päivittäin. Tietoturvan testauksen suunnittelu 

tietoriskianalyysiä käyttäen voidaan aloittaa ennen kehittämistä. Tietoturvatestien vaatimusten 

laatimiseen kannattaa käyttää siihen perehtyneitä asiantuntijoita. Itse tietoturvatestauksesta vas-

tuu on yleensä ohjelmistonkehittäjillä, mutta tässäkin apuna on suotava käyttää tietoturvates-
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tauksen asiantuntijoita. Fyysisen turvallisuuden validointi ketterässä ohjelmistokehityksessä pe-

rustuu perinteiseen kokonaisprosessiin, jossa ISO9001- ja CMMI- ja IEEE-standardeilla on kes-

keinen osuus. Prosessi vaatii mm. koodikatselmointeja, konfiguraation validointia, laadunval-

mistussuunnitelman ja turvallisuusanalyysin. Järjestelmätestaus ei voi olla pelkkää tutkivaa tes-

tausta, vaan ne suunniteltava ja dokumentoitava. (Vuori 2016) 

 

Ketterä testaus (agile testing) voidaan toteuttaa monilla tavoilla. Se voi olla testausta ketterässä 

ohjelmistokehityksessä tai perinteisessä ohjelmistokehityksessä. Se voi olla tutkivaa testausta 

(exploratory testing), jossa edetään ohjelmistosta saatujen havaintojen perustella. Lisäksi kette-

räksi testaukseksi kutsutaan usean tyyppistä testausta, joka ei perustu testitapauksiin ja ennakko-

suunnitelmiin. Ketterään testaukseen kuuluu olennaisena testaustapojen muuttaminen havainto-

jen mukaan tai kun käytetyt tavat eivät löydä virheitä. Testauksessa voidaan käyttää vuorotellen 

tutkivaa testausta ja perinteisiä testaustekniikoita. Uudesta toiminnallisuudesta tulisi olla ennak-

kokäsitys, jota yhdistetään samantyyppisten sovellusten testauksessa tyypillisesti testattuihin 

asioihin. Vianhallintaan käytetään siihen kehitettyä ohjelmistoa. Viat on syytä erottaa projektin 

backlogin taskeista. Testilogeilla on suurempi merkitys kuin perinteisissä menetelmissä. Koska 

testaussuunnittelu on dynaamisempaa kuin aiemmin, testilogeissa tulisi dokumentoida tehtyjä 

testaustehtäviä. (Vuori 2016) 

 

Vaikka ohjelmistoprojekti toteutetaan muilla kuin ketterillä menetelmillä, voidaan siihen yhdis-

tää ketterä testaus. Siinä yhdistellään ennakkosuunnittelu ketterään reagointiin. Testauksen pe-

rustoiminnat suunnitellaan projektin alussa, mutta yksityiskohtaisempi testaus myöhemmin, kun 

ohjelmisto on testattavissa. Testauksen painopistealueita muutetaan vikojen määrän ja riskien 

perusteella. Testisetit päivitetään sidosryhmien havaintojen perusteella. Testaus voidaan aloittaa 

tutkivalla testauksella, jonka jälkeen siirrytään perinteiseen, systemaattiseen testaukseen. Tutki-

vaan testaukseen palataan kun perinteinen testaus ei löydä vikoja. (Vuori 2016) 

 

Tutkivaa testausta käytetään erityisesti ketterissä menetelmissä. Tutkiva testaus on yleisintä jär-

jestelmätestauksessa ja hyväksymistestauksessa. Se ei perustu muodolliseen testauksen suunnit-

teluun. Testaaja tekee havaintoja käyttämällä ohjelmaa, yrittää samalla oppia ja ymmärtää oh-

jelmaa sekä tunnistaa tapahtumia ja tiloja.  Tutkiva testaus voi olla pääasiallinen menetelmä tai 

täydentää muita menetelmiä. Se toimii projekteissa, joissa on puutteelliset määrittelyt tai ne 

muuttuvat. Menetelmä ei poista suunnitelmallisuutta, sillä usein tulokset ovat odotettuja. Mutta 
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useimmiten tutkivaa testausta käytetään silloin kun tulokset eivät ole ennakkoon tiedossa tai 

niistä ei ole odotuksia. Käyttötapauksia (user stories) käytetään tyypillisesti tutkivan testauksen 

polkuna. Tutkivassa testauksessa edetään havaintojen perusteella niihin kohtiin, joissa arvioi-

daan olevan eniten ongelmia. Arvio voi perustua kokemukseen siitä minkä tyyppisiä virheet 

ovat olleet ja millä alueella.  Kun tulokset on saatu, niitä tulkitaan ja testausta jatketaan. Tulok-

set voivat olla oireita ongelmista ja ongelma-alueista, jolloin niitä analysoidaan ja tutkitaan tar-

kemmin. Käytettävyystestausta käytetään tutkivan testauksen ensimmäisenä vaiheena, jolloin on 

tarkoitus oppia ymmärtämään uuden ohjelmiston konseptia. Tutkivaa testausta voidaan käyttää 

myös ketterässä savutestauksessa tai ketterässä regressiotestauksessa. Tutkivan testauksen haas-

te on laadun todentaminen ja testauksen todentaminen. Niin käytettävä tekniikka kuin määritte-

lyt ja raportit ovat usein puutteellisia. Toinen haaste on tutkivan testauksen erityistaitojen ja oh-

jauksen tarve. Tutkiva testaus on haastavaa ja vaatii kokemusta testauksesta. 

 

Ketterä testaus sisältää omat haasteensa. Välttämättä eri osapuolten yhteistyö ei tuota parasta 

osaamista, vaan on kompromissi. Jos automatisointi on testisuunnittelun määräävin tekijä, tes-

taus kohdentuu vain niihin osiin, mitä kyetään testaamaan automaattisesti.  On riski, että tes-

tauksessa painottuvat vain alemmat tasot, kuten moduuli- ja integraatiotestaus, ja järjestelmätes-

taus jää vähemmälle painoarvoille. Toimitusten ja tuotteenhallinnan testauksen on arvioitu tule-

van helposti sivuutetuksi ketterissä malleissa. Asiakastoimitusten tulisi olla suunnitelmallista. 

Toimitukset kannattaa rytmittää esimerkiksi muutaman sprintin välein. Jos noudatetaan ketterien 

menetelmien ajatusta, jossa kaikki testaavat, voi ammattilaistestaajien käyttö vähentyä. Asiak-

kaan hyväksymistestaus saattaa kutistua automatisoiduksi hyväksymistestaukseksi, jotka kattavat 

vain osan. Perinteisesti asiakkaan edustaja määrittää hyväksymistestit, jotka tekee asiakas, tes-

taaja tai kehittäjä. Tätä ei voi pitää riittävänä: se kattaa vain savutestauksen. Hyväksymistestaus 

tuli suunnitella, ajaa ja analysoida ammattimaisesti, mieluiten hyväksymistestausympäristössä. 

Käytettävyyteen ei tyypillisesti panosteta ketterässä ohjelmistokehityksessä. Siinä luotetaan mu-

kana olevan asiakkaan tekemään testaukseen, eikä se kata kaikkia käyttäjäryhmiä. Kehityksessä 

tulisi panostaa käyttöliittymäkonseptin tekoon, suunnitteluun ja käyttäjätesteihin sekä nopeaan 

raportointiin. (Vuori 2016). 

3.1.3   DevOps 

DevOps on kolmannen sukupolven ohjelmistokehitysmenetelmä, joka pyrkii tuomaan tuotannon 

ja operoinnin osaksi sovelluskehitysprosessia. Se on saanut vahvat vaikutteet ketteristä mene-
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telmistä. DevOpsin alkupotku oli Patrick Deboisin Agile 2008 konferenssissa pitämä esitys. De-

vOpsilla ei ole virallista määritelmää. Se on yhdistelmä sanoista development ja operation ja 

viittaa siten sovelluskehittäjien ja IT-asiantuntijoiden yhteistyöhön.  Taustatekijänä kehityksessä 

on ollut sovelluksilta ja liiketoiminnan sidosryhmiltä tullut tarve tuottaa nopeasti ohjelmistotuot-

teita ja palveluja. (Debois 2008; Wikipedia 2015b) 

 

DevOps purkaa perinteisen sovellusten elinkaaren siilot ja auttaa organisaatioita siirtymään pe-

rinteisestä julkaisuihin eli releaseihin pohjautuvasta kehityksestä jatkuvaan prosessin päivityk-

seen. Se painottaa IT-ammattilaisten keskeistä kommunikointia ja yhteistoimintaa sekä tiedon 

jakamista. DevOps korostaa ohjelmistokehityksen, laadunvarmistuksen ja IT-toimintojen riip-

puvuutta toisistaan. Testauksen kannalta DevOpsin haasteet liittyvät testauksen tehokkuuteen, 

automatisointiin ja testauksen ajalliseen painotukseen. Integrointi ja automatisointi ovat keskei-

sessä roolissa testauksessa. Niiden kehitystä on edesauttanut mm. virtualisoinnin ja pilvipalvelu-

jen sekä konfiguroinnin hallintavälineiden kehitys. (World Quality Report 2015) 

3.2   Ohjelmiston ja datan laatustandardit  

 

Seuraavissa kappaleissa kuvataan ohjelmistojen ja datan ei-toiminnallista testausta käyttämällä 

runkona ohjelmiston ja datan laadun ISO-standardeja ISO/IEC 25010 ja ISO/IEC 2510.   

 

SQuaRE (Software Quality Requirements and Evaluation) on yleisnimi tuotelaadun ISO/IEC 

25000 standardiperheelle. Se sisältää laatumallin ja joukon laadun mittareita ohjelmistolle, jär-

jestelmälle sekä palvelulle ja tiedon laadulle (Software, Systems, Services, Data). ISO/IEC 

2501n Quality Model on laatumallien osio, joka sisältää kolme standardia. Ne ovat 25010: Sys-

tem and software quality models (IS), 25012: Data Quality Model (IS) sekä tämän tutkimuksen 

aikana keskeneräinen 25011 IT: Service Quality Model (PDTS).  Tässä luvussa tarkastellaan 

standardeja ISO/IEC 25010 ja ISO/IEC 25102. ISO/IEC 25010: System and software quality 

models sisältää kaksi laatumallia: käytön sekä kehittämisen aikaisen laatumallin. ISO/IEC 

25012: Data Quality model on järjestelmän datan laatumalli.  Standardi kuvaa tuotteen (ohjel-

miston tai järjestelmän) ei-toiminnallisia ominaisuuksia. Mallit jättävät ulkopuolelle puhtaasti 

toiminnalliset ominaisuudet, mutta niihin sisältyy toiminnallisuuden soveltuvuus.  (ISO2011)  
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Kuvassa 9 on esitetty laatumallien käyttökohteita SQuaRE-standardiperheessä (SFS 2015). Ku-

va havainnollistaa mitä laatumalleilla mitataan ja mitä muita yhteyksiä ja huomioitavia seikkoja 

eri mallien välillä on.  

  

 

Kuva 9. Laatumallien käyttökohteet SQuaRE-standardi perheessä (SFS 2015) 

3.2.1   Tuotteen käytön aikainen laatumalli (ISO/IEC 25010) 

 

Kuva 10. Tuotteen käytön aikainen laatumalli ISO/IEC 25010 (Wagner 2013) 

 

Järjestelmän ja ohjelmiston (tuotteen) käytön aikainen laatumalli (kuva 10) kuvaa järjestelmän 

ja sidosryhmien välisiä vuorovaikutukseen liittyviä tuotteen (järjestelmän tai ohjelmiston) piir-

teitä. Ne on johdettu tuotteen yleisistä käyttötilanteista. Käyttölaatu jakautuu viiteen osa-
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alueeseen, jotka jaetaan 11 laatuominaisuuteen. Osa-alueita ovat (i) tyytyväisyys, (ii) tehokkuus, 

(iii) riskittömyys, (iv) tehollisuus ja (v) kontekstin kattavuus. 

 

(i) Tyytyväisyys (satisfaction) kuvaa astetta, joka täyttää käyttäjän tarpeet, kun tuotetta tai järjes-

telmää käytetään määrätyssä käyttötilanteessa. Sellaiselle käyttäjälle, joka ei suoraan toimi tuot-

teen tai järjestelmän kanssa, tyytyväisyys toteutuu tuotteen tai järjestelmän tarkoituksen ja saa-

vutetun luottamuksen kautta. Tyytyväisyys on käyttäjän reaktio tuotteen tai järjestelmän toimin-

taan ja se sisältää asenteen tuotteen käyttöä kohtaan. Tyytyväisyyden alapiirteitä ovat hyödylli-

syys, luottamus, käyttämisen ilo ja käyttömukavuus. Hyödyllisyys (usefulness) kuvaa käyttäjän 

tyytyväisyyttä havaittuihin käytännöllisten tavoitteiden saavuttamiseen. Siihen kuuluu käytön 

seuraukset ja käytön merkitys. Luottamus (trust) mittaa sitä, miten käyttäjä tai muu sidosryhmä 

luottaa siihen, että tuote tai järjestelmä käyttäytyy niin kuin on tarkoitettu. Käyttämisen ilo 

(pleasure) kuvaa mielihyvää, jota käyttäjät saavat kun heidän henkilökohtaiset tarpeet täytetään. 

Tarpeita voi olla uuden tietämyksen ja taitojen hankkiminen, omakohtainen kommunikointi tai 

miellyttävien muistojen esiintuominen. Käyttömukavuudella (comfort) tarkoitetaan sitä miten 

tyytyväinen käyttäjä on fyysiseen käyttömukavuuteen. (ii) Tehokkuus (effectiveness) kuvaa tuot-

teen käytön täsmällisyyden ja täydellisyyden tasoa, jonka käyttäjät saavuttava halutut tavoitteet. 

(iii) Riskittömyys (freedom from risks) kertoo tuotteen tai järjestelmän kyvystä hallita riskejä 

suhteessa riskien toteutumisen todennäköisyyteen. Sen alapiirteitä ovat taloudellisten riskien, 

terveys- ja turvallisuusriskien sekä ympäristöriskien hallinta. Taloudellisia riskien hallintaa 

(economic risk mitigation) arvioidaan käyttötarkoitukseen liittyvien resurssien suhteen, kuten 

taloudelliseen aseman, toimintojen tehokkuuden, liiketaloudelliseen omaisuuden ja maineen 

suhteen. Terveyden ja turvallisuuden riskien hallinta (health and safety risk mitigation) kohdis-

tuu tuotteen tai järjestelmän käyttötilanteen aiheuttamiin riskeihin ihmisille. Ympäristönsuojelul-

liset riskit (environmental risk mitigation) liittyvät tuotteen tai järjestelmän omaisuuteen ja ym-

päristöön kohdistuviin riskeihin käyttötilanteessa. (iv) Tehollisuus (efficiency) kuvaa miten re-

sursseja käytetään suhteessa saavutettuun tehokkuuteen. Resurssit voivat sisältää inhimilliset 

resurssit, jota vaaditaan tehtävän loppuun suorittamiseksi sekä muut resurssit liittyen materiaa-

liin ja käytön taloudellisiin kustannuksiin. (v) Käyttövaatimusten täyttyminen (context coverage) 

kertoo miten tuotetta tai järjestelmää pystytään käyttämään tehokkaasti, tehollisesti, riskittömästi 

ja tyytyväisesti. Käyttövaatimusten täyttymisen alapiirteitä ovat käyttövaatimusten täyttymisen 

täydellisyys ja joustavuus. Käyttövaatimusten täyttymisen täydellisyys (context completeness) 

tarkoittaa hallintaa kaikissa määritellyissä käyttötilanteissa ja joustavuus (flexibility) hallintaa 
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myös määriteltyjen käyttötilanteiden ulkopuolella. Tästä on esimerkkinä tilanne, jossa kokemat-

toman käyttäjän pitäisi pystyä käyttämään ohjelmistoa, kun hänellä on pieni näyttö ja hitaat tai 

katkeilevat yhteydet. (ISO 2011)   

3.2.2   Tuotteen kehittämisen aikainen laatumalli (ISO/IEC 25010) 

 

Kuva 11. Ohjelmiston tuotelaatumallin osatekijät ISO/IEC 25010 (Wagner 2013)  

 

Ohjelmiston ja järjestelmän kehittämisen aikaista mallia kutsutaan myös nimellä laadukkuuden 

tuotelaatumalli. Sen kahdeksan laatupiirrettä ja 31 laatuominaisuutta on esitetty kuvassa 11. 

Laatupiirteiden osa-alueet ovat (i) toiminnallinen soveltuvuus, (ii) luotettavuus, (iii) käyttöte-

hokkuus, (iv) käytettävyys, (v) ylläpidettävyys, (vi) turvallisuus, (vii) yhteensopivuus ja (viii) 

siirrettävyys. Niitä voidaan tarkastella staattisina ja dynaamisina ominaisuuksina tai ulkoisina ja 

sisäisinä piirteinä.  

 

(i)Toiminnallinen soveltuvuus (functional suitability) on ryhmä ominaisuuksia, jotka kuvaavat 

toimintoja ja niiden määriteltyjä ominaisuuksia. Toiminnot täyttävät ilmaistut tai epäsuorat tar-

peet. Sen tekijöitä ovat toiminnallinen täydellisyys (functional completeness), toiminnallinen 
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virheettömyys (functional correctness) ja toiminnallinen sopivuus (functional completeness). (ii) 

Luotettavuus (reliability) on ryhmä ominaisuuksia, jotka liittyvät ohjelmiston kykyyn ylläpitää 

suorituskyvyn tasoa ilmoitettujen olosuhteiden vallitessa, ilmoitetun ajanjakson aikana. Sen te-

kijöitä ovat kypsyys (maturity), saatavuus (availability), virheensietokyky (fault tolerance) ja 

palautettavuus (recoverability). (iii) Suorituskyvyn tehollisuus (performance efficency) on ryhmä 

ominaisuuksia, jotka liittyvät suorituskyvyn tason ja käytettyjen resurssien väliseen suhteeseen 

ilmoitetuissa olosuhteissa. Sen tekijöitä ovat ajankäyttö (time behaviour), resurssien hyödyntä-

minen (resource utilisation) ja kapasiteetti (capacity). (iv) Käytettävyys (usability) sisältää omi-

naisuuksia, jotka liittyvät siihen miten helppo ohjelmiston käyttö on kokeneille tai uusille käyt-

täjille ja sen yksilölliseen arvioimiseen. Sen tekijöitä ovat sopivuuden tunnistettavuus (appro-

priateness recognisability), opittavuus (learnability), operoitavuus (operability), käyttäjävirheiltä 

suojaaminen (user error protection), käyttöliittymän estetiikka (user interface aesthetics) ja ta-

voitettavuus (accessibility).(v) Ylläpidettävyys (maintainability) kuvaa ominaisuuksia, jotka liit-

tyvät siihen miten helppoa on tehdä määriteltyjä muutoksia. Sen tekijöitä ovat modulaarisuus 

(modularity), uudelleenkäytettävyys (reusability), analysoitavuus (analysability), muokattavuus 

(modifiability) ja testattavuus (testability). (vi) Turvallisuus (security) kertoo ohjelmiston tieto-

turvasta esimerkiksi tallennetun datan säilyvyyden ja salassa pysymisen sekä käyttäjien tunnis-

tautumisen suhteen.  Turvallisuuden tekijöitä ovat luottamuksellisuus (creditability), koskemat-

tomuus (integrity), kiistämättömyys (non-repudability), vastuullisuus (accountability) ja aitous 

(authenticy).(vii) Yhteensopivuus eli mukautuvuus (compatibility) on lista ominaisuuksia, jotka 

liittyvät ohjelmiston tai järjestelmien kykyyn toimia keskenään. Yhteensopivuuden tekijöitä ovat 

samanaikainen voimassaolo (co-existence) ja yhteentoimivuus (interoperability). (viii) Siirrettä-

vyys (portability) kuvaa ominaisuuksia, jotka liittyvät ohjelmistoon kykyyn siirtyä ympäristöstä 

toiseen. Siirrettävyyden tekijöitä ovat mukautuvuus (adaptibility), asennettavuus (installability) 

ja korvattavuus (replaceability). (ISO 2011)  

3.2.3   Datan laatumalli (ISO/IEC 25012) 

Datan laatumallin, ISO/IEC 25012:2008, laatupiirteet ja niiden ominaisuudet on esitetty kuvassa 

12. Laatumalli kuvaa perustan, jota voidaan käyttää datan laatuvaatimusten keräämiseen, laadun 

mittareiden määrittelyyn sekä laadun arvioinnin suunnitteluun ja suorittamiseen. Mallin avulla 

data voidaan analysoida irrallaan muiden järjestelmän komponenteista. Standardi tukee järjes-

telmän elinkaaren prosessin toteutusta (system’s lifecycle process), joka on määritelty ISO/IEC 

15288 standardissa. Standardi huomioi kaikki datatyypit, kuten merkkijonot, tekstit, kuvat ja 
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äänet, annetut datan arvot ja datan väliset suhteet (kuten datan yhtäpitävyys samanlaisissa ja eri-

laisissa itsenäisissä kokonaisuuksissa). Standardi ei ota kantaa dataan, jota sulautetut laitteet tai 

reaaliaikaiset sensorit tuottavat, jos dataa ei säilytetä myöhempää prosessointia tai historiatieto-

jen talletusta varten. Myös metadata ei kuulu tämän standardin piiriin. Se määrittely itsessään ja 

datan osalta kuuluu ISO/IEC 11179 standardiin. (ISO 2008B) 

 

 

Kuva 12. Datan laatumalli ISO/IEC 25012:2008 (ISO 2008B) 

 

Laatupiirteet jaetaan kahteen pääkategoriaan: luontaisen datan laatuun (inherent data quality) ja 

systeemi-riippuvaiseen datan laatuun (system-dependent data quality). Kolmanteen kategoriaan 

kuuluu ominaisuudet, jotka täyttävät molempien pääkategorioiden kriteerit. Luontainen datan 

laatu viittaa siihen tasoon, jolla datan laatupiirteillä on luontaiset mahdollisuudet toteuttaa sille 

asetetut vaatimukset kun dataa käytetään määrätyissä olosuhteissa. Datan laatu viittaa siis dataan 

itseensä. Tästä esimerkkitapauksena on datalle määritellyt arvot ja mahdolliset rajoitukset kuten 

sovellukselle tyypilliset liiketoiminnan laatuun liittyvät vaatimukset, datan arvojen suhteet tai 

metadata. Systeemistä riippuvan datan laatu viittaa tasoon, jolla datan laatu saavutetaan ja pide-

tään yllä tietojärjestelmässä. (ISO 2008B).   

 

Luontaisen datan laadun ominaisuuksia ovat virheettömyys, täydellisyys, johdonmukaisuus, us-

kottavuus ja ajankohtaisuus. Virheettömyys (accuracy) viittaa ominaisuuksiin, jotka virheettö-

mästi kuvaavat tarkkaa arvoa, jota konseptin tai tapahtuman datan arvolle on tarkoitettu. Vir-

heettömyys voi olla syntaktista tai semanttista tarkkuutta. Täydellisyys (completeness) kuvaa 

missä määrin yksikköön tai siihen liittyviin yksiköihin liittyvä data saa arvot kaikille odotetuille 
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ominaisuuksille. Johdonmukaisuus (consistency) vertaa minkä verran datalla on ominaisuuksia, 

jotka eivät ole ristiriitaisia vaan ovat yhdenmukaisia muun samassa käyttökontekstissa olevan 

datan kanssa. Johdonmukaisuus voi liittyä yhden kokonaisuuden dataan tai vastaavaan dataan 

muissa kokonaisuuksissa. Uskottavuus (credibilitity) viittaa datan ominaisuuksiin, joita käyttäjät 

pitävät tosina ja uskottavina erityisessä käyttötilanteessa. Uskottavuus sisältää aitouden käsit-

teen, kuten alkuperän, ominaisuuksien ja sidonnaisuuksien totuudenmukaisuuden. Ajankohtai-

suus (currentness) kuvaa datan ominaisuuksia, jotka ovat oikean ikäisiä tietyssä 

käyttökontektissa. 

 

Osa ominaisuuksista kuuluu sekä luontaiseen että systeemiin liittyvän dataan. Saavutettavuus 

(accessibility) kuvaa missä määrin dataa on saatavissa eri käyttöympäristöissä, etenkin kun käyt-

täjinä ovat henkilöt, jotka tarvitsevat avustavaa teknologiaa tai erityistä kokoonpanoa jonkun 

vamman vuoksi. Vaatimusten mukaisuus (compliance) kuvaa ominaisuuksia, jotka noudattavat 

standardeja, yleisiä käytäntöjä ja säännöksiä liittyen datan laatuun. Luottamuksellisuus (confi-

dentiality) kuvaa ominaisuuksia, jotka varmistavat että vain valtuutetuilla käyttäjillä on pääsy ja 

tulkintaoikeus dataan. Luottamuksellisuus on informaation turvallisuuden näkökohta, kuten saa-

tavuus (availability) ja eheys (integrity), jotka on määritelty standardissa ISO/IEC 13335–

1:2004. Tehollisuus (efficiency) arvioi datan ominaisuuksia, joita voidaan prosessoida ja jotka 

tarjoavat odotetulla tasolla olevan suorituskyvyn käyttämällä asianmukaisen suuruisia ja tyyppi-

siä resursseja erityisessä käyttötilanteessa. Tarkkuus (precision) ilmaisee datan tarkkuuteen ja 

eroavaisuuksiin liittyviä ominaisuuksia tietyssä käyttötilanteessa. Jäljitettävyys (traceability) 

kuvaa datan ominaisuuksia, joita käyttäen pääsy dataan ja siihen tehdyt muutokset voidaan jäljit-

tää. Ymmärrettävyys (understandability) mittaa datan ominaisuuksia, jotka mahdollistavat käyt-

täjän lukea ja tulkita sitä ja jotka ilmaistaan asianmukaisilla kielillä, symbolilla ja yksiköillä. Joi-

takin datan ymmärrettävyyteen liittyviä esitetään käyttämällä metadataa. 

 

Systeemiin liittyvän datan laadun ominaisuuksia ovat saatavuus, siirrettävyys ja palautumisky-

ky. Saatavuus (availability) arvioi missä määrin datan ominaisuudet mahdollistavat valtuutettu-

jen käyttäjien ja /tai sovellusten hakea dataa määritellyssä käyttökontekstissa. Siirrettävyys (por-

tability) mittaa datan ominaisuuksia, jotka mahdollistavat datan asentamisen, korvaamisen tai 

siirtämisen järjestelmästä toiseen niin että nykyinen laatu säilyy. Palautumiskyky, toipuminen 

(recoverability) kuvaa ominaisuuksia, jotka mahdollistavat datan ylläpidon ja säilytyksen määrä-

tyllä tasolla operaatioissa sekä laadun ylläpidon ja säilytyksen mukaan lukien vikatilanteet. 
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3.3   Tutkimuksen testauksen viitekehys 

 

Taulukko 2. Testauksen viitekehys. 
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Tämän luvun aiemmissa kappaleissa käsiteltiin testaustasoja, ohjelmistojen kehitysmalleja, tes-

tauksen laatustandardeja ja muita testauksen kannalta keskeisiä asioita. Näiden perusteella on 

luotu tämän tutkimuksen viitekehys, joka on kuvattu taulukossa 2. Viitekehys on jaettu neljään 

osioon: suunnittelun tasoon, ohjelmiston laadun osatekijöihin, ohjelmiston käytön aikaisen laa-

dun osatekijöihin ja datan laadun osatekijöihin. Jako noudattaa kolmannen kappaleen jakoa tes-

taustasoihin, laatustandardeihin. Viitekehyksen jako on teoreettinen: reaalielämässä testausstra-

tegiaa suunnitellessa ei huomioida näin laajasti testauksen laatustandardien näkökulmaa. Tässä 

tutkimuksessa haluttiin kuitenkin kattavasti käsitellä testauksen eri näkökulmia, joita laatustan-

dardien mukaanotto laajentaa. Edellä mainitut osiot sekä muut testauksessa esille nostettavat 

asiat on kuvattu kappaleissa 4.2. – 4.7. Yhteenveto testausmenetelmistä on esitetty kappaleessa 

4.8 ja liitteenä olevassa taulukossa 
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4 Teollisen internetin, IoT:n ja big datan testaus   
 

Tässä luvussa kuvataan kirjallisuustutkimuksen tuloksia teollisen internetin, IoT:n ja big datan 

testaukseen liittyen. Ensimmäisessä kappaleessa kuvataan kirjallisuuskatsauksen strategia ja ar-

viointi. Toisessa ja kolmannessa kappaleessa esitellään kirjallisuustutkimuksen tuloksia. Neljän-

nessä, viidennessä ja kuudennessa kappaleessa esitellään edellisessä luvussa esitettyä viiteke-

hystä runkona käyttäen aiempien tutkimuksen havaintoja toiminnalliseen testaukseen, ohjelmis-

ton laatuun ja datan laatuun liittyen. Seitsemännessä kappaleessa esitellään kirjallisuudessa esi-

tettyjä testauksen nykyisiä painopistealueita. Viimeisessä kappaleessa esitetään yhteenveto kai-

kista kappaleessa. Yhteenveto kuvataan liitteenä olevassa taulukossa, jonka runkona on edelli-

sessä kappaleessa esitetty viitekehys. Taulukossa esitetään lisäksi testausmenetelmät ja testauk-

sen tämän hetkisiä kehityssuuntia. 

4.1   Kirjallisuuskatsauksen strategia ja arviointi 

  

Varsinaisen tutkimuksen ensimmäinen vaihe oli vastausten etsiminen kirjallisuudesta. Kirjalli-

suuskatsauksessa aineistoa etsittiin tutkimuksista ja julkaisuista. Tarkoituksena oli syventää 

ymmärrystä aihepiiristä. Tutkimustietokantoina käytettiin Springer Linkia ja Ebscoa mutta eni-

ten IEEE:tä. Avainsanoina käytettiin ”big data”, ”industrial Internet”, ”Internet of things”, 

“IoT”, “M2M”, ”test”, ”quality”. Tietokantojen lisäksi hyödynnettiin sosiaalista mediaa. Face-

bookissa on Testausyhdistys Ohjelmistotestaus ry:n ryhmä, jota kautta pyydettiin tietoa tutki-

muksista, konferenssijulkaisuista ja artikkeleista. Case-yrityksen testaus-, big datan ja teollisen 

internetin sosiaalisen intran ryhmien kautta saatiin materiaalia tutkimukseen.  

 

Teollisen internetin, IoT:n ja big datan testauksen tieteellinen tutkimus on toistaiseksi ollut sup-

peaa mutta tuoretta. Tutkimuksia löytyi eniten konferenssien tieteellistä artikkeleista ja alan yri-

tysten sivuilta white papereina. Yksi syy tähän saattaa olla, että tutkimusalue ja testauksen koh-

teen järjestelmät ovat uusia. Teollisen internetin testauksen tutkimus on painottunut laitteiden ja 

yhteyksien testaukseen. Big datan testauksen tutkimus on keskittynyt analytiikkaan ja laatuun. 

Suurin osa tutkimuksista löytyi IEEE:n konferenssijulkaisuista. Monet artikkelit on julkaistu big 

dataa ja teollista internettiä ja IoT:a liiketoiminnassaan hyödyntävien yritysten, kuten IBM:n, 

Cognizantin, Smartbearin ja Hadoopin, sivuilla. Huomattavaa on, että myös konferenssien tie-

teelliset artikkelit ovat käyttäneet näitä white papereita lähteinä, mitä voidaan pitää lisäosoituk-
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sena tieteellisen tutkimukseen vähyydestä. Sosiaalisen median kautta, kuten TestausOsyn Face-

book-sivujen kautta, saatiin tietoa esimerkiksi EuroSTAR konferenssin big datan ja teollisen 

internetin testauksen webcasteista. 

 

Tieteellisissä tutkimuksissa on esitelty varsinkin erityyppisiä IoT-arkkitehtuureja (Reetz et al 

2013; Santillan Martinez et al 2015; Sicari et al 2014). Sicarin mallissa on huomioitu laadun nä-

kökulma, joten siihen on perehdytty tarkimmin. Industrial Internet Consortium on julkaissut te-

ollisen internetin arkkitehtuurikuvauksen (Industrial Internet Consortium 2015). Se selkeytti ko-

konaisnäkemystä muihin tutkimuksiin, jotka keskittyvät rajattuihin osa-alueisiin. Tieteellisten 

artikkeleiden lisäksi IoT:n testauksesta saatiin eniten tietoa Cognizantin ja Smartbearin julkai-

suista. Muthiahin ja Venkatasubramanian artikkeli “The Internet of Things: QA Unleashed” 

(Muthial et al 2015) on Cognizantin julkaisu. Smartbearin sähköinen kirja on ”API Testing in 

the IOT: How to Succeed in an Increasingly Connected World” (Smartbear 2016).  

 

Tieteellisistä julkaisuista big datan testauksesta löytyi eniten materiaalia IEEE:n konferenssijul-

kaisuista. Sneedin ja Erdoesin tutkimus (Sneed et al 2015) käsittelee big dataa ja isojen tietokan-

tojen laatua. Samoin Alexandrov, Brucke ja Markl (Alexandrov et al 2013) ovat tutkineet suuren 

ja realistisen testausaineiston generoimista big datan testauksessa. Li, Nan, Escalona, Guo ja Of-

futt (Li et al 2015) esittelevät tutkimuksessaan skaalautuvan big datan testausrungon. Liu (Liu 

2014) on tutkinut big datan sovellusten suorituskyvyn testausta. Hu, Wen, Chua ja Li (Hu et al 

2014) ovat tutkineet datan vaihtelevuutta ja pienten datasettien tehokasta testaus. Hongin (Hong 

2015) artikkelissa tehdään yhteenveto big datan testauksen haasteista. 

 

Tieteellisen tutkimuksen ulkopuolella big datan testausta ovat tutkineet Knight ja Gudipati. 

Mark Knight on luennoinut big datan testauksesta EuroSTAR testauskonferenssissa (Knight 

2015a, 2015b). Gudipati, Rao, Mohan ja Naveen ovat julkaisseet Big Datan testauksen laatua 

käsittelevän artikkelin “Big data: Testing Approach to Overcome Quality Challenges”, joka on 

Infosysin julkaisu (Gudipati 2013).  

 

Yleisiä testaukseen liittyviä tieteellisiä artikkeleita ja muita tutkimuksia on tehty runsaasti. (Bol-

ton 2005; Debois 2008; Scrum Alliance 2012; Vuori 2016; World Quality Report 2015) Yleisen 

testausmateriaalin keräyksen tarkoituksena oli saada vertailutaso tähän tutkimukseen. Tällä ar-

vioitiin olevan suuri merkitys, kun empiirisen tutkimuksen perusteella arvioidaan, mikä on tes-
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tauksen ja laadunvarmistuksen taso yrityksissä ja miten testaustasojen käyttöönottoa tulisi kehit-

tää niin laadunvarmistuksen kuin liiketoiminnan näkökulmasta. Testauksen tasoista, ohjelmisto-

jen ja datan laatustandardeista sekä muihin testaustasoihin ja menetelmiin liittyvästä materiaalis-

ta muodostettiin viitekehys, jota käytettiin tämän tutkimuksen arvioinnissa ja haastattelujen 

runkona.    

4.2   Teollisen internetin ja IoT:n testaus 

 

Tässä luvussa kuvataan teollisen internetin ja IoT:n testausta. Ensimmäisessä kappaleessa kuva-

taan niiden erityispiirteitä ja toisessa niiden testausta käytännön esimerkin avulla.  

4.2.1 Teollisen internetin ja IoT:n testauksen erityispiirteet 

Teollinen internet ja IoT tarjoavat liiketoiminnalle lukuisia mahdollisuuksia. Laitteiden määrän 

kasvu, datan määrän kasvu, uudet innovaatiot ja sovellukset sekä sovelluksien käyttötavat vai-

kuttavat suunnitteluun, kehitykseen ja testaukseen ja tekevät niistä entistä monimutkaisempia. 

Testauksessa ei testata enää koodin palaa kuten yksinkertaisissa järjestelmissä on mahdollista. 

Järjestelmät ovat hajautettuja ja sen lisäksi niiden sisällä on toisia järjestelmiä, joihin kytkeytyy 

tuhansia sovelluksia ja satoja tuhansia laitteita, jotka kaikki toimivat erilaisissa verkoissa. Stan-

dardit ovat keskeneräisiä ja kytkettyjen laitteiden päivitys on hankalaa. Välttämättä ei ole selvää 

millaisia yhteyksiä laitteiden välillä on käytetty. Tähän kaikkeen tuo lisäväriä liiketoiminnan 

tavoitteet uusista innovaatioista, joiden tulisi päästä markkinoille nopeassa aikataulussa.  

 

Smartbearin (2016) mukaan IoT:n testaus on edelleen aliarvostettua ja siitä tuskin kukaan pu-

huu. Ihmiset eivät ymmärrä riskejä, eivätkä tajua mikä menee pieleen. IoT tulkitaan mobiiliso-

vellusten laajennuksena. Vielä ei ymmärretä mikä vaikutus sillä on yhteiskuntaan.  Jokaisessa 

kodissa on lähitulevaisuudessa kymmeniä laitteita, jotka ovat satunnaisesti ja ennustamattomasti 

yhteyksissä älykkäisiin kaupunkeihin, jotka toimivat yhdessä itsehallitsevien autojen ja ihmisiin 

kiinnitettyjen laitteiden kanssa. IoT on kuin villisti julkaistu beta-versio, jossa kaikki on luotu ja 

testattu erillään. Mitä tapahtuu kun yhdistetään erilaiset brändit, valmistajat, protokollat, stan-

dardit ja käyttötapaukset? (Smartbear 2016). 

 

Smartbearin (Smartbear 2016) IoT:n testauksen opas kiteyttää IoT:n testauksen haasteet seuraa-

vasti:   

 Kuka on vastuussa tasojen testauksesta ja minkä tasojen testauksesta? 
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 Kuka vastaa protokollien toteuttamisesta ja standardeista kun tasot yhdistetään? 

 Mihin verkkoihin on pääsy ja mitä dataa sieltä saadaan? 

 Testaus riippuu testauskohteen kontekstista: 

o Eri tavat testata laitteita, kun ne ovat yhteydessä sensoreihin, gatewayhin, pilveen 

tai sovellukseen 

o Ihmisläheinen testaus: ketjujen testaus, kontekstin huomiointi, sovelluksen käyt-

tötapa, datan käyttötapa  

 

Testauksen tasoista Smartbear nostaa IoT:n testauksessa tärkeimmiksi seuraavat tasot: 

 Käyttäjäinformaatio: millainen, mikä määrä, millainen luonne, kuka voi nähdä sen 

 Turvallisuus  

 Toiminnallisuus 

 Suorituskyky 

 Mitä tapahtuu jos yhteydet katkeaa? 

 Mitä tapahtuu jos virta loppuu? 

 Datan kokoaminen, turvallisuus, turmeltuminen, varastointi 

 Ympäristön replikointi 

 Valmistautuminen käytöstä poissaoloon ja turvallisuuteen 

 Käytön skenaarion arvaus 

 

Smartbearin mukaan IoT:n turvallisuus on keskeinen osa käyttäjäkokemusta. Yksityisyyden tes-

taus on olennaista turvallisuuden testauksessa. Vaikka testauksen maksimaalinen automatisointi 

on tavoite, niin manuaalisen testauksen merkitys pysyy keskeisenä IoT:n turvallisuudessa. Tur-

vallisuuden testauksen kolme päätekijää ovat: data keräävät ja mittaavat sensorit, yhdistäminen 

ja kommunikointi sekä integroituvat ja innovoivat ihmiset ja prosessit. Riskipohjainen testaus on 

tuloksia tuottavin testausmenetelmä. (Smartbear 2016) 

 

Yhteentoimivuuden ja toiminnallisuuksien testaukset ovat jo erillisesti hoidettuna haastavia. 

Näin ollen niiden testaus on erityisen haasteellista kun ne yhdistyvät IoT:iin yhdistettyjen lait-

teiden testauksessa. Vaikka turvallisuus on tärkeä, niin vähintään yhtä tärkeää on laitteiden toi-

mivuus. Vaikka formaatit ja protokollat ovat merkittäviä, niin keskeistä on se, että laitteet me-

nevät päälle ja pois päältä, kun niin on tarkoitettu tapahtuvaksi. Toiminnan jatkuvuus on varmis-
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tettava varasuunnitelman kautta myös silloin kun yhteydet, kuten internet, katkeavat. Testauksen 

kannalta pitäisi käydä läpi nämä skenaariot: kaikki toimii hyvin, jotain on vialla, kaikki on pie-

lessä. Kuormituksen testauksen tulisi kulkea toiminnallisuuden testauksen rinnalla niin että tes-

tausympäristön simuloima data vastaa reaalimaailman tilanteita. Yhteentoiminnan synkronointi 

(tai se että toimintojen ei pitäisi olla synkronoituja) tulisi varmistaa testauksella.  (Smartbear 

2016) 

 

Testauksen suunnittelussa kuuluu jatkuvasti huomioida IoT:n skaalautuvuus. Esimerkiksi liiken-

teen ohjausjärjestelmä ei voi luottaa testaukseen, jossa autojen reitit ovat satunnaisia. Testauk-

sessa on huomioitava yksisuuntaiset kadut, tietyöt, liikennevalot ja päättyvät tiet. Perinteisesti 

vaatimuksen mallinnetaan kertakäyttöisesti, mutta nyt on siirryttävä luotettaviin kehitys- ja tes-

tausmalleihin. Esimerkiksi ilman kuljettajaa toimivien autojen testaus ei ole ollut mahdollista 

ilman kehittyneitä simulointimalleja. Tämä edellyttää luonnollisesti testausautomaation hyödyn-

tämistä. (Smartbear 2016) 

 

IoT:n testauksen yhteydessä puhutaan sumeasta testauksesta (fuzz testing tai fuzz). Siinä heite-

tään jotain odottamatonta dataa testiin, huvitellaan ja ollaan luovia. Samaan aikaan yritetään rik-

koa tai hyökätä kohti ohjelmistoa kunnes saadaan tulokseksi jotain mitä ei pitäisi saada. Sume-

aan testaukseen on monen tyyppisiä välineitä. Esimerkiksi lentokoneteollisuudessa niitä käyttä-

en voidaan hyödyntää koneoppimisen analyyttistä komponenttia, jolla tosielämän lennot nauhoi-

tetaan ja ajetaan testisimuloinneissa. Sumeassa testauksessa keskitytään kauko-ohjattavien len-

tokoneiden törmäykseen, sisäisiin varoitus järjestelmiin, lentoalueen ulkopuolella tapahtuviin 

törmäyksiin, ankarin sääolosuhteiseen ja yhteyden katkeamisiin. (Smartbear 2016) 

 

Teollisessa internetissä ja IoT:ssa laadunvarmistuksen rooli on kriittinen, koska siihen sisältyy 

laitteistojen ja ohjelmistojen testaus sekä massiivisen älykkään datan siirtoa reaaliajassa. Reaa-

limaailman toimintoja on haastavampaa simuloida testausympäristössä näissä järjestelmissä 

kuin perinteisten palvelujen testauksessa. Smartbearin (Smartbear 2016) arvion mukaan automa-

tisoinnin osuus kasvaa ja käyttäjäkokemus on elintärkeä tuotteen menestykselle. Kehittäjien ja 

testaajien yhteistyön merkitys kasvaa testauksessa. IoT:n testaus on palauttanut testauksen pe-

rusasiat käyttöön, vaikka mukaan on tullut uusia painopisteitä, kuten skaalautuvuus, tutkiva tes-

taus sekä root cause -analyysi. Reetzin (Reetz et al 2013) tutkimuksen perusteella IoT:n pääasi-

alliset testauskohteet ovat: laitteisto, viestiyhteydet ja skaalautuvuus. Lisäksi testauksen tulee 
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sisältää toiminnallisuuksien ja suorituskyvyn arviointi.  Skaalautuvuus sekä aikaan liittyvä suo-

rituskyky tulee arvioida realistisesti.  

 

Edelleenkin laitteiden testaus on jäänyt valmistajien tekemien testausten varaan. Järjestelmä 

saattaa käyttää niitä erilaisessa ympäristössä, jossa laitteilta vaaditaan erityistä suorituskykyä. 

Yleensä laitetoimittajat tekevät testit, mutta saattaa olla tietynlaisia verkkoalueeseen tai käyttö-

tapauksiin liittyviä vaatimuksia, kuten laitteen käyttäminen tietyssä ympäristössä, joita toimitta-

jat eivät ole testanneet. Yhtälailla laitteiden on toimittava yhteen toistensa kanssa mutta myös 

ulkoisten laitteiden ja ulkoisten toteutusten kanssa. Testattavan järjestelmän kannalta on arvioi-

tava millä laitteen malleilla saadaan riittävä kattavuus. Laitteilta voidaan vaatia esimerkiksi fyy-

sisen sijainnin takia vuosia kestävää toimintakykyä ilman latausta. Tätä varten energian kulutus-

ta mittaavat testit ovat tärkeitä. On havaittu, että järjestelmän suunnittelijat saattavat säästää va-

litsemalla halvalla vähemmän turvallisia komponentteja, mukana lukien laitteet. Valmistajat ei-

vät ole testanneet kaikkia olosuhteita. Toiminta varmistetaan järjestelmän testauksessa. Testauk-

selta vaaditaan älykkäiden laitteiden ominaisuuksien hallitsemista ja reaaliaikaisen testauksen 

haasteiden taklausta. Yhteensopivuustestausta tulisi tehdä kaikilla tuoteversioiden, protokolla-

versioiden, mobiililaitteiden ja mobiilikäyttöjärjestelmien yhdistelmillä. (Industrial Internet 

Consortium 2015; Muthiah et al 2015; Zhipeng 2011).  

 

Tyypillisesti IoT:n testauksessa käytetään testipetejä, joissa yhdistetään joko fyysisiä tai virtuaa-

lisia resursseja eri yhdistelmiä käyttämällä. Todellisten laitteiden haittapuolia on skaalautuvuu-

den puute ja rajoitettu kyky sopeutua testaukseen esimerkiksi äärimmäisissä sääolosuhteissa. 

Virtuaalisilla laitteilla ja virtuaalikoneella voidaan ratkaista nämä ongelmat kytkemällä ne testat-

tavaan alustaan. Tämä mahdollistaa testien ajamisen IoT:n laitteiden tai niihin yhdistettyjen pal-

velujen näkökulmasta. Vaikka fyysisiä ja virtuaalilaitteita hyödyntävillä testipedeillä on suuri 

kattavuus laitteiston, IoT:n resurssien ja ohjelmistoon liittyvien virheiden näkökulmasta, niiden 

rajoite on skaalautuvuus. Satojen virtuaalisten IoT-laitteiden pystyttäminen sekä testiympäristön 

luominen on todettu hankalaksi. Tähän apuna on gateway- ja System Under Test (SUT)- tyyp-

pisten ratkaisujen yhdistäminen testausvälineisiin. (Reetz et al 2013) 

 

Useissa tutkimuksissa on esitetty erityyppisiä IoT:n arkkitehtuureja sekä arkkitehtuureja testipe-

deille (Reetz et al 2013; Santillan Martinez et al 2015; Sicari et al 2014). Tässä työssä käydään 

muita tutkimuksia tarkemmin läpi Sicarin, Cappielon, De Pellegrinin, Miorandin ja Coen-
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Porisinin tutkimusta Security- and quality-aware system architecture for Internet of Things. 

Arkkitehtuurin suunnittelu lähtee siitä, että IoT-arkkitehtuurin tulisi taata prosessoidun datan 

kelvollisuus (suitability) ja luotettavuus (trustworthiness). Pääasiallisin vaatimus järjestelmälle 

on palvelutason vakaus (robustness) ja luotettavuus (reliability). Tämän työn kannalta kiinnosta-

vaa on Sicarin kehittämän datan hallinnan ja palvelujen arkkitehtuurin suhde laatuun. Arkkiteh-

tuuri esitellään kuvassa 13.   

 

 

Kuva 13. Turvallisuus- ja laatutietoon pohjautuva IoT-arkkitehtuuri (Sicari 2014) 

 

Sicarin mukaan hankalimmat pullonkaulat nykyjärjestelmissä liittyvät datan louhimiseen, integ-

rointiin, standardoituun suunnitteluun ja uudelleen konfigurointiin. Data louhitaan heterogeeni-

sista lähteistä ilman keskittymistä laadun analysointiin tai datan lähteen alkuperään. Avainaskel 

on arvioida tulevan datan luotettavuus, jotta voidaan arvioida informaation laatu kun integroi-

daan ja prosessoidaan sitä. Olemassa olevat IoT:n mahdollistavat teknologiat (RFID, WSN) kä-

sitellään tyypillisesti erillisinä yksikköinä eikä niitä ole täysin integroitu. Täydellinen integrointi 

on erittäin tärkeä vaatimus, jotta voidaan mahdollistaa verkon sisäinen datan prosessointi ja pää-

töksen teko. Järjestelmien standardoidun suunnittelun puuttuminen vaikeuttaa siirrettävyyttä. 

Itse asiassa palvelut, jotka käyttävät IoT:n dataa, rakennetaan tyypillisesti keskitetysti ja ad hoc -

periaatteella. Tämä rajoittaa sulautettujen laitteiden kattavaa varustamista sensoreilla, tunnisti-

milla, tietoliikenne- ja laskentakapasiteetilla. Olemassa olevat IoT-toimitukset ovat harvoin uu-
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delleen konfiguroitavia. Ne on rakennettu tiettyä erityistä sovellusta varten. Uudelleen konfigu-

roitavat järjestelmät, jotka perustuvat avoimiin standardeihin, mahdollistavat joukkotuotannon ja 

helpottavat IoT:iin pohjautuvien teknologioiden leviämistä. (Sicari et al 2014) 

 

Sicarin tutkimuksessa esitetty arkkitehtuuri tukee turvallisuuden (security), yksityisyyden (pri-

vacy) ja datan laadun (data quality) vaatimuksia ja esittelee niiden varmistusta tukevan proses-

sin. Sicari painottaa autentikoinnin (authentication), datan luotettavuuden (confidentiality), da-

tan eheyden (integrity) ja anonymiteetin (anonymity) tuomaa turvallisuuden ja yksityisyyden 

takuuta. Datan laatua voidaan parantaa useilla keinoilla. (i) Määritellään ja arvioidaan datan suu-

ruus, jotta voidaan arvioida strukturoidun tai semi-strukturoidun datan kunto käyttötarkoitusta 

varten. (ii) Tunnistetaan kohteet, jotta voidaan arvioida edustaako samasta tai eri lähteistä oleva 

data reaalimaailmaa. (iii) Määritellään parannukseen liittyvät keinot, esimerkiksi datan siivous 

tai heikon datan laadun root cause -analyysi. Useimmat metodit ja tekniikat perustuvat kahteen 

oletukseen: data on strukturoitua ja sen käyttötarkoitus on tiedossa. Tämä ei päde IoT-

ympäristössä. Datan laadussa keskeistä Sicarin mukaan on tarkkuus (accuracy), täydellisyys 

(completeness) ja ajattomuus (timeliness) sekä luottamus (trust). (Sicari et al 2014) 

 

 

Kuva 14. IoT:n testausalueet (Muthiah et al 2015) 
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Muthiah (2015) painottaa IoT:n testausalueista kytkeytymisen (connectivity), yhteensopivuuden 

(compatibility), tutkivaa (exploratory), toiminnallisuuden (functionality), suorituskyvyn (per-

formance) ja turvallisuuden (security) testausta. Tätä on havainnollistettu kuvassa 14. (Muthiah 

et al 2015). Muthiah jakaa testauksen kahteen tasoon: laitteen vuorovaikutuksen tasoon (device 

interaction layer) ja käyttäjän vuorovaikutuksen tasoon (user interaction layer). Laitetasolla 

tarkoitetaan tasoa, jossa ohjelmistot ja laitteistot toimivat keskenään. Käyttäjätasolla tarkoitetaan 

tasoa, jossa käyttäjä ja laite toimivat keskenään. (Muthiah et al 2015) Ohjelmistotekniikassa 

tasot vastaavat front-endiä ja back-endiä. Front-end tarkoittaa ihmiskäyttäjän näkemää 

visuaalisessa muodossa esitettyä osuutta erotuksena palvelimessa toimivasta ohjelmistosta, 

back-endista.  

 

4.2.2 Käytännön esimerkki  

Muthiahin (Muthiah et al 2015) mukaan IoT-ekosysteemi tuo laadunvarmistukseen suunnatto-

mia haasteita. Laadunvarmistuksen organisaatioiden tulisi nähdä nämä mahdollisuuksina raken-

taa sovellusrunko ja ratkaisuja.   

 

Muthiahin ehdottamia käytännön ratkaisuja IoT:n testaukseen ovat  

- Protokollan simulointi: erilaisten protokollien validointi, jolla hyödynnetään erilaisten 

laitteiden ja rajapintojen testausta 

- Datan tallentimet: älykäs validointi ja talletetun datan hyödyntäminen laitteissa mahdol-

listaa sovelluksen sopivuustestauksen laitteiden ja tiedon siirron välillä 

- Virtualisointi: nopea suoritusaika, tuotantoympäristön riippumattomuus, pienentyneet 

kustannukset ja aikainen vikojen tunnistaminen 

 

Virtualisoinnilla on tärkeä rooli IoT:n validoinnissa. IoT voi toimia monien protokollien kanssa. 

Suunnatonta määrää laitteita ja rajapintoja voidaan validoida käyttämällä protokolla-

simulaattoreita. Erityyppisten laitteiden datan tallennusmahdollisuuksia voidaan hyödyntää 

älykkäässä validoinnissa. Talletettu data voidaan käyttää automaattisesti eri laitteiden päätepis-

teissä (end point) ja tämä mahdollistaa sovelluksen sopivuustestauksen (compability testing) eri 

laiteryhmien ja tiedonsiirtotasojen välillä. Koska IoT:n rajapinnat ovat monimutkaisia, sovelluk-

sen toiminnan reaaliaikaiseen validointiin on vähän mahdollisuuksia. Siksi on hyödyllistä käyt-

tää virtualisointia IoT:n käyttämiin sovelluksiin. Virtualisoinnin hyötynä on nopea suoritusaika 
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ja pienentyneet kustannukset tuotantoympäristön riippumattomuuden vuoksi. Hyötynä on myös 

vikojen aikainen tunnistaminen. (Muthiah et al 2015) 

 

IoT:n testauksen erityistilanteita ovat palvelujen testaus ja back-end -ympäristössä testaus. Kun 

on kyseessä rajapintojen integrointitestaus, toimitaan kompleksisen datan kanssa. Esimerkiksi 

tyypillinen IoT-järjestelmä käyttää monimutkaista analyytiikkamoottoria, joka yhdistyy epäta-

valliseen käyttötilanteeseen. Tätä tilannetta vastaavan testausympäristön ja datan luonti on haas-

teellista, koska on huomioitava oikeata tilannetta vastaavan testidatan ja sen volyymin, nopeu-

den ja monipuolisuuden luonti. Front-endin validointi pystytään toteuttamaan datan nauhoituk-

sella ja simulaattorilla, johon liitetään sensoridatan generointia, koneoppimisen algoritmi ja tie-

tyn aikajakson liikenteen generointia. Tämä voidaan toteuttaa käyttämällä virtualisointivälineitä. 

On selvää, että testauksen toteuttaminen vaatii monenlaista toteutuksen yhteystoimintaa, jotta se 

vastaisi reaalielämän ympäristöä. Back-end -ympäristön testaus on kriittistä, koska sensorit ja 

laitteet kommunikoivat monien back-end -ohjelmistojen kanssa ja vaativat älykkäitä algoritmeja 

varmistamaan tuotteen valmiuden. (Muthiah et al 2015) 

4.3   Big datan testaus 

 

Ensimmäisessä luvussa kuvataan mitä muutoksia big datan testaus tuo perinteiseen testaukseen. 

Toisessa ja kolmannessa luvussa esitellään käytännön esimerkkejä.   

4.3.1 Big datan testauksen erityispiirteitä  

Big datan testausta käsittelevissä tutkimuksissa nostetaan korostetusti esille testauksen haasteel-

lisuus (Alexandrov et al, 2013; Gudipati et al 2013; Hu et al 2014; Knight 2015a; Li et al 2015; 

Liu 2014; Sneed et al 2015). Haasteellisuus aiheutuu osaksi big datan perusominaisuuksista: 

määrästä sekä laadun ja rakenteen vaihtelevuudesta. Datamassat tuli käsitellä, analysoida ja vi-

sualisoida nopeasti. Vaikka dataa on paljon, se on pirstaloitunutta ja mahdollisesti heikkolaatuis-

ta tai vanhentunutta. Uusia haasteita tuovat perusominaisuuksien lisäksi big datan sovellukset ja 

niiden käyttötapa. Tietoturva täytyy olla varmistettu. Ihmisten tulisi pystyä hallitsemaan itseään 

koskevaa dataa. Virheitä voi olla analysoitavassa datassa ja analyysissa. Dataa ja analyysia voi-

daan manipuloida tahallisesti. Lisäksi erityisenä haasteena on tunnistaa, mitä halutaan kysyä.  

Big datan haasteet itsessään kasvattavat vaatimuksia kaikille testauksen osa-alueille, kuten tes-

tausstrategian valitsemiseen, tietokannan käsittelyyn, testidatan valintaan, datan oikeellisuuden 

validointiin, testauksen automatisointiin, testauksen suorituskykyyn. 
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Hongin (Hong 2015) artikkeli on harvoja big datan testauksesta tehtyjä tutkimuksia, jossa on 

tehty yhteenveto big datan testauksen haasteista. Hänen mukaansa big datan testauksen ongel-

mat ovat: (i) Oraakkeli-ongelma: ei voida määritellä mikä testaustulos on oikea. (ii) Isojen 

client-server -yhdistelmien suorituskyvyn testaus ja testiympäristön pystytys. (iii) Datan validi-

teetin eli kelpoisuuden tarkistuksen vaikeus rakenteen vaihtelevuuden ja määrän takia. (iv) Tu-

holaismyrkky-ongelma: samanlaisten testien toistaminen tekee ohjelmiston immuuniksi testeille, 

eikä virheitä löydy. (v) Syy- ja seuraussuhteiden ongelma: pyritäänkö rakentamaan ekvivalentte-

ja datasettejä isosta aineistosta vai etsitäänkö virheellistä dataa, joka auttaa löytämään uusia 

asioita. 

  

 

Kuva 15. Datavaraston testausprosessi (Sneed et al 2015) 

 

Sneedin ja Erdoesin tutkimus (Sneed et al 2015) pohtii miten erilaisten datatyyppien ja niiden 

yhdistelmien automaattinen generointi toimivat suurien datavarastojen järjestelmissä. Tutkimus 

esittelee tapaustutkimuksen avulla ja kuvailevia esimerkkejä käyttämällä suuren tietokannan da-

tan määrittelyä, testauksen välineitä ja datavaraston testausprosessin (kuva 15).  Tutkimuksen 

johtopäätöksenä on, että big datan testaus vaatii uusia prosesseja ja korkean tason automatisoin-
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tia, jonka avulla sisältö validoidaan. Toimialatietämys ja datan sisällön ja suhteiden asiantunte-

mus on keskiössä, kun on kyse big datan tietokantojen testaamisesta.   

 

Alexandrovin (Alexandrov et al, 2013) tutkimuksen kohteena on datan volyymin testauksen hal-

litseminen. Alexandrovin tutkimus on esittänyt ratkaisun suuren ja realistisen datamäärän gene-

roimiseksi tietokannasta toiseen kantaan käyttämällä datan profilointia. Hun (Hu et al 2014) ja 

Lin (Li et al 2015) tutkimusten kohteena on datan vaihtelevuus ja pienten datasettien tehokas 

testaus. Tutkimuksen mukaan big datan käsittelyssä on huomioitava moduulien ja komponent-

tien yhdistelmien mallintamisen hankaluus ja big datan sovellusten moninaisuus. Hun ja Lin 

tutkimuksen lähtökohta on, ettei big dataa voi simuloida reaalitilannetta niin suurella datalla 

kuin perinteisten järjestelmien testauksessa on mahdollista, vaan on käytettävä pientä ja edusta-

vaa otosta. 

 

Liun (Liu 2014) mukaan big datan määrä, rakenne ja prosessointi monen solmun läpi edellyttä-

vät kattavaa suorituskyvyn testausta. Suorituskyvyn testausta ei voi tehdä nykyisillä menetelmil-

lä, koska big dataa käyttävien sovellusten käyttäjäprofiilit ja käyttötapa poikkeavat perinteisistä 

ohjelmistoista. Testauksen peruspiirteinä on perinteiset vasteaikojen, resurssien käytön ja va-

kauden eli stabiliteetin testaukset. Suorituskyvyn testauksen kohteita ovat datan ominaisuudet, 

datan prosessointikyky, verkon siirtokyky sekä big dataa käyttävät sovellukset. Sovellusten tes-

tauksessa testiskenaariot tulisi suunnitella vastaamaan todellista käyttäjien toimintaa, esimerkik-

si mobiilikäyttäjien ja mobiililaitteiden määrän vaihteluita. Testidatan tulisi olla edustava ja tes-

tausympäristön jäljitellä mahdollisimman hyvin tuotantoympäristöä. Myös big datan suoritus-

kykytestauksessa käytetään seuraavia tyyppejä: rinnakkainen testaus (concurrent test), kuormi-

tustestaus (load testing), rasitustestaus (stress test) ja kapasiteetin testaus (capacity test). Testat-

tavia kohteita ovat sekä front-endin että back-endin suorituskyky. (Liu 2014) 

 

Big datan sovellusten suorituskyvylle ongelmia aiheuttavat huonosti suunniteltu arkkitehtuuri ja 

datan manipulointi. Hyvällä arkkitehtuurin suunnittelulla ja huomioimalla big datan prosessoin-

nin ja datan piirteet testauksen tavoitteissa, ongelmakohdat saadaan selville suorituskyvyn tes-

tauksella. Suorituskyvyn testauksessa Liu ohjeistaa painottamaan seuraavia seikkoja. (i) Big da-

tan sovellusten vasteajat verrattuna datan koon kasvuun (ii). Datan koon kasvua analysoidaan 

testiresurssien kulutukseen ns. growth curve -mallin kautta. (iii) Tutkitaan datan kasvun ja data 

sovelluksien laajamittaista ja vakaita toimintoja pitkällä aikavälillä. (iv) Tutkitaan ohjelmiston 
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kompleksisuutta (esim. kelvollisuutta ja tarkkuutta) suorituksen aikana ja miten se toimii erilais-

ten saman tason sovellusten kanssa. (Liu 2014) 

 

Gudipatin (Gudipati et al 2013) mukaan valtavasta datan määrästä ja sen siirtymisestä monien 

solmujen läpi aiheutuu suuri todennäköisyys huonon datan ja datan laadun ongelmiin prosessin 

kaikissa vaiheissa. Toiminnallisella testauksella tunnistetaan koodausvirheet ja solmujen konfi-

guraatiovirheet. Testaus tulisi tehdä jokaisessa datan käsittelyn vaiheessa, jotta varmistetaan vir-

heettömyys. (Gudipati 2013). 

 

Big datan laajuus ja datan rakenteen vaihtelevuus johtaa siihen, ettei datan oikeellisuutta voida 

varmistaa koko aineiston laajuudelta. Mark Knight (Knight 2015a) on luonnehtinut big datan 

testausta seuraavasti:  

 Huomioi yksilöt – big data on liian suuri jokaisen yksilön testaukseen. 

 Käsittele big data – big data on liian suuri koko datasetin käsittelyyn, 

 Varmuuskopiointi – big data on liian suuri monistamiseen testausta varten.  

 Huomioi big datan laajuus – skaalaus on hankalaa. 

 Big datan testaus – meidän täytyy muuttaa näkökulmaa. 

 

Knightin (Knight 2015a) mukaan olennaisimmat muutokset siirryttäessä perinteisten ohjelmisto-

jen testauksesta big datan testaukseen liittyvät tiedostoihin, datan käsittelyyn ja arkkitehtuuriin. 

Koska datan määrä on niin valtava, sitä ei voida varmentaa tietuekohtaisesti. Knightin koke-

muksen mukaan partitiointi (ekvivalenssiluokitus) on toimivin ratkaisu.  

 

Kuvassa 16 on esitetty partitioinnin toimintaperiaate. Perinteisestä datasta on siirrytty meta-

dataan. Metadata on yleensä strukturoitua eli datan rakenne on tiedossa. Mutta big datan rakenne 

voi olla myös strukturoimatonta tai osaksi strukturoitua, lisäksi sen muoto on moninaista. Big 

datan analysoitavuus on oleellisen tärkeää, mutta sen muokattavuus on haastavaa. Yksittäisten 

koneitten sijasta testauskohteena on big datan analysoinnissa käytettävät klusterit. Skaalautu-

vuus, ketteryys ja jatkuva integrointi ovat avainsanoja onnistuneessa testauksessa. Testiympäris-

tössä Knight suosittelee testiautomaation alustaa, joka toimii test harness -periaatteen pohjalta. 

Test harness tarkoittaa automatisoitua testausalustaa, jossa yhdistetään datan ja ohjelmistot niin, 

että testit voidaan ajaa testiskriptejä käyttäen erilaisissa olosuhteissa ja monitoroida tuloksia. 

(Knight 2015a) 
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Kuva 16. Partitiointi big datan testauksessa (Knight 2015a) 

 

4.3.2 Käytännön ratkaisuesimerkki, big datan testauksen sovelluskehys 

 

Kuva 17. Skaalautuva big data testaus sovelluskehys (Li et al 2015) 

 

Datan ja laskennan testaus on big datan testauksen ydin. Testausta tehdään big dataa käyttävissä 

sovelluksissa sekä datan käsiteltäessä. Käsittelyssä testataan koko ketju ja käsittelyn eri vaiheet 
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erikseen. Käsittelyn vaiheita ovat esiprosessointi, datan haku, datan analysointi, laskenta, datan 

talletus ja tulosteet. 

 

Lin (Li et al 2015) esittelemä skaalautuva big datan sovelluskehys on kuvattu kuvassa 17. Malli 

testaa Extract-Transform-Load (ETL) sovelluksia. Tyypillisessä ETL prosessissa data louhitaan 

(extract) lähteestä ja muutetaan (transform) strukturoituun formaattiin tarkoituksena tukea kyse-

lyjä ja analyysia. Lopuksi data ladataan (load) kantaan asiakkaan tarkasteltavaksi. Mallin tavoit-

teena on edustavan datasarjan generointi laajasta alkuperäisestä datasarjasta. Molempia datasar-

joja voidaan tallettaa samaan tai eri palveluihin. Edustavaa datasarjaa voidaan käyttää datan va-

lidoinnissa siirron tai muunnoksen yhteydessä. Testauskehys varmistaa datasarjan vertaamalla 

alkuperäistä dataa siirron tai muunnon jälkeiseen dataan. Lin malli jakautuu testidatan generoin-

tiin ja datan validointiin. (Li et al 2015) 

 

Testidatan generoinnissa testisetin koon kontrolloimiseen käytetään partitiointia. Testaaja valit-

see testiarvot partitioiduista lohkoista ja lisää yhdistelmän kattavuuskriteerit. Käyttämällä muuta 

kuin kannan dataa ja yhdistämällä se kielioppiin (grammar) tehdään tarkastukset, jotta nähdään 

kuinka data on muuttunut. Kielioppi jäsennetään tarkastuksia vasten, jotta testien arvot saadaan 

kerättyä. Lisäksi käytetään tilastollisia menetelmiä jakaumien laskemiseksi. Kun testiarvot ja 

rajoitukset on analysoitu, se yhdistetään jäsennyspuun (parse tree) tietoon. Tämän jälkeen edus-

tava datasarja käytetään ja evaluoidaan. Jatkossa on tarkoitus käyttää koneoppimisen tekniikkaa 

parantamaan tämän input-domain mallin (input-domain model) toimintaa.  Kuvassa 18 on esitet-

ty tässä kappaleessa kuvattu yksinkertaistettu edustavan testidatan generointi. (Li et al 2015) 

 

 

Kuva 18. Yksinkertaistettu edustavan testidatan generointi (Li et al 2015) 

 



48 

 

 

 

ETL-prosesseissa datan siirron validointi on melko yksinkertaista: siinä validoidaan lähde- ja 

kohdedata tarkistamalla sarakkeiden määrä, rivien määrä, sarakkeiden nimet ja datatyypit. Jos 

aika sallii, jokainen datasolu tulisi evaluoida. Tämän voi automatisoida. Datan muunnoksen va-

lidointi on siirtoa monimutkaisempaa. Data kerätään useasta lähdetaulusta yhteen kohdetauluun. 

Jotkut kohdetaulun sarakkeet käyttävät samoja datatyyppejä kuin alkuperäinen; toiset sarakkeet 

käyttävät eri tyyppejä verrattuna alkuperäiseen. Tämän rakeisuuden (granularity) validointiin Li 

ehdottaa käytettävästi kahta tapaa. Ensimmäisessä tavassa kohdedatan datatyypit ja arvojen kor-

kea taso tarkistetaan. Testaus framework saa nämä arvot vaatimuksilta ja sitten generoi testit. 

Toinen tapa käyttää määrittelyjä validoimaan jokaisen muutoksen säännön. Testaus framework 

vertailee onko muutos tapahtunut oikein. Molemmissa tavoissa testaaja kirjoittaa testaus fra-

meworkia varten muutos säännöt. Näin framework voi automaattisesti analysoida määrittelyn ja 

generoida testit muutoksen validoimiseksi. Huomattavaa on, ettei tässä validoidaan vain lähtö ja 

kohdedata, ei sillä välillä olevia siirtopisteitä (transition points). (Li et al 2015) 

4.3.3 Käytännön ratkaisuesimerkki, Hadoop 

Gudipati (Gudipati 2013) kuvaa artikkelissaan laajasti kuinka big datan testaus tehdään kattavas-

ti Hadoopia käytettäessä. Tämä luku perustuu kokonaan Gudipatin artikkeliin.  

 

Gudipatin mukaan parhaat käytännöt big datan testauksessa liittyvät datan laatuun, otantaan ja 

automatisointiin. (i) On erityisen tärkeää luoda datan laatuvaatimukset erilaisista lähteistä tule-

valle ja erimuotoiselle datalle, kuten perinteisen muotoiselle datalle, sensoreista tai sosiaalisesta 

mediasta tulevalle datalle. Jos datan laatu on varmistettu, transformaation (muunnoksen) logiik-

ka voidaan testata ajamalla testit kaikkia mahdollisia datasettejä vasten. (ii) Datan otanta eli 

poiminta on merkittävää big datan toteutuksessa, kuten myös sopivien poimintatekniikoiden va-

linta. Niihin tulee sisältyä kaikki liiketoimintaskenaariot ja oikea testidata. Valinta tulee testaa-

jien tehtäväksi. (iii) Big datan testauksessa tulisi automatisoida testisarjoja niin paljon kuin 

mahdollista. Regressiotestisarjaa käytetään monia kertoja kannan päivityksen yhteydessä. Sen 

vuoksi testisarjat pitäisi rakentaa käytettäväksi jokaisen releasen jälkeen, mikä säästää validoin-

tiin varattua aikaa. (Gudipati 2013).  

 

Big datan toiminnallisella testauksella tunnistetaan koodausvirheet ja solmujen konfiguraatio-

virheet. Toiminnalliseen testaukseen tulisi sisällyttää esiprosessoinnin, datan prosessoinnin, ra-
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kenteellisen datan, ei-rakenteellisen datan sekä raporttien validointi. Ei-toiminnalliseen testauk-

seen kuuluu suorituskyvyn ja korjaustoiminnon (failover) testaus. (Gudipati 2013). 

 

Big datan toiminnallisen testauksen fokusalueet 

Kuvassa 19 esitellään Big datan testauksen fokusalueet käyttämällä esimerkkinä big datan pro-

sessointia Hadoopilla. Kuvaus voidaan tulkita yleistykseksi big datan testauksesta ja sitä voi 

hyödyntää muilla välineillä ja prosessointitavoilla. Seuraavaksi kuvataan mitä seikkoja fokus-

alueiden testauksessa otetaan huomioon.  

 

 

Kuva 19. Big datan testauksen fokusalueet (Gudipati 2013) 

 

Datan käsittely ja testaus tapahtuu kolmessa vaiheessa: 

(i) Haetaan lähdedatan tiedostot tiedostojärjestelmään (HDFS) 

(ii) Suoritetaan datan prosessointi (MapReduce operaatiot) 

(iii) Talletetaan tiedostojärjestelmästä (HDFS) haetut prosessoidun datan tulosteet 

asiakkaan järjestelmiin   

 

Ensimmäisessä vaiheessa (i) lähdedata haetaan lähdejärjestelmistä ja talletetaan HDFS:een. Data 

haetaan käyttämällä verkkodataan crawl jobs -menetelmää ja käyttämällä tapahtumallisen datan 

(transactional data) siirtoon ja lataamiseen HDFS:een erityisiä välineitä kuten Sqoopia. Lisäksi 

käytetään datan jakamista (split) useisiin tiedostoihin. Datan lähteet ovat monenlaisia, kuten 

verkkologit, sosiaalisen verkon sivut, tapahtumallinen data. Data haetaan vaatimusmäärittelyn 

mukaisesti. Toisessa vaiheessa (ii) suoritetaan MapReduce -operaatiot, jotka liittyvät syötedatan 

(input data) prosessointiin ja operaatioiden soveltamiseen, jotta saadaan toivottu lopputulos. Da-
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ta voidaan saada eri lähteistä. Kolmannessa vaiheessa (iii) haetaan toisen vaiheen tulosteet (out-

put) tulokset HDFS:sta ja ladataan asiakkaan järjestelmiin, kuten yrityksen tietovarastoon, jotta 

voidaan generoida analyyttiset raportit myöhempää prosessointia varten. (Gudipati 2013) 

  

Big datan toiminnallinen testaus Hadoopin käytön yhteydessä 

Käytettäessä Hadoopia big datan toiminnalliseen testaukseen kuuluu:  

(i) Pre-Hadoop prosessoinnin validointi  

(ii) MapReduce prosessin outputin validointi  

(iii) Datan haun ja yrityksen tietovarastoon (EDW) talletuksen validointi 

(iv)  Raporttien validointi 

 

Pre-Hadoop prosessoinnin validoinnissa (i) huomioitavat tekijät liittyvät datan siirtoon lähteistä 

Hadoopiin. Syy virheelliseen dataan voi olla lähdejärjestelmissä, virheellisessä säilytyksessä, 

epätäydellisessä replikoinnissa tai virheellisessä replikoinnissa. MapReduce prosessin tulosten 

validoinnin (ii) vaiheessa huomiota kannattaa kiinnittää MapReducen koodaukseen. On tarkis-

tettava töiden virheettömyys silloin kun niitä ajetaan itsenäisessä solmussa, mutta toiminta on 

virheellistä monisolmuissa. Huomiota on kiinnitettävä virheellisiin yhdistelmiin, solmun konfi-

gurointiin ja virheelliseen tulosteen formaattiin. Datan haun sekä yrityksen tietovarastoon 

(EDW) talletuksen validoinnissa (iii) tulisi huomioida virheellisesti sovellettujen muutossääntö-

jen (tranformaatiosääntöjen) validointi, virheellinen HDFS tiedostojen lataus yrityksen tietova-

rastoon ja epätäydellinen datan haku Hadoop HDFS:stä. Raporttien validoinnissa (iv) analytii-

kan raportit generoidaan käyttämällä raportointivälineitä ja hakemalla data yrityksen tietovaras-

tosta tai ajamalla kyselyt Hivellä. Validoinnin kannalta keskeistä on varmistaa, että raportti on 

vaatimusmäärittelyjen mukainen datan, ulkoasun ja formaatin suhteen. Raportit testataan, kun 

ETL-muunnoksen käsittely on ajettu kaikista lähteistä ja ladattu tietovaraston tauluihin. Rapor-

tointi välineen metadata tarjoaa intuitiivisen näkymän liiketoimintaan. Tarkistukset tehdään ky-

selyllä, joka varmistaa onko näkymällä (dashboard) täsmällinen data raporttien generointia var-

ten. Näkymien testaus sisältää näkymien yksilöllisten osien ja raporttien testauksen. Testauksel-

la varmistetaan, että kaikki kohteet on hahmotettu asianmukaisesti ja sivujen resurssit ovat ajan 

tasalla ja käytettävissä on viimeiset versiot. 
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Big datan ei-toiminnallinen testaus 

Gudipati (Gudipati 2013) kuvaa suorituskyvyn testausta Hadoopin toimintaa vasten ja arvioi 

huonon suorituskyvyn syitä. Jokainen big data -projekti sisältää valtavan määrän monipuolisen 

datan prosessointia solmujen läpi. Joskus huono arkkitehtuuri ja huonosti suunniteltu koodi 

huonontaa suorituskykyä. Jos SLA:n vaatimukset alitetaan, menetetään Hadoopin ja muiden big 

datan teknologioiden hyöty. Jotkut ongelmat voivat johtua syötteen pilkkomisesta (split), tar-

peettomasta laahauksesta (shuffle), sorttauksesta, yhdistämislaskentojen siirtämisestä reduce -

prosessiin silloin kun se olisi voitu tehdä map prosessissa. Hyödyntämällä esimerkiksi Hadoopin 

suorituskyvyn monitorointia voidaan tallettaa suorituskyvyn metriikka ja tunnistaa ongelmat. 

Suorituskyvyn metriikoita ovat työn kestoaika, suoritusteho ja systeemitason mittaristo, kuten 

muistin käyttö. (Gudipati 2013)  

 

Big datan ja Hadoopin testauksessa käytetään toipumistestauksesta termiä Failoverin testaus eli 

korjaustestaus. Hadoopin arkkitehtuuri muodostuu nimisolmusta ja sadoista datasolmuista, jotka 

ovat monien dataserverien isännöimiä ja kaikki on kytkettyjä toisiinsa. Solmuhäiriöt ovat mah-

dollisia ja silloin jotkut HDFS:n komponentit eivät toimi. Vika voi olla nimisolmussa, datasol-

mussa tai verkossa. HDFS on suunniteltu löytämään nämä viat ja saada automaattisesti toipu-

maan, jotta prosessointi voi jatkua. Failoverin testaus on tärkeä testauksen kohdealue, jonka ta-

voitteena on validoida toipumisprosessi ja varmistaa, että datan prosessointi jatkuu saumatto-

masti kun vaihdutaan toiseen datasolmuun. Validoinnilla tarkastetaan, että editointilogien tar-

kastuspisteet (checkpoints) ja datasolmujen FsImage-tiedostot toimivat määrättyjen ajanjaksojen 

välein. Nimisolmun virhe ei aiheuta datan korruptoitumista. Data toimii, vaikka datasolmu ei 

toimi. Replikointi alkaa, kun yksi datasolmu epäonnistuu tai data korruptoituu. Mittaristossa fai-

loverin testausta ilmaisevat Recovery Time Objective (RTO) ja Recovery Point Objective 

(RPO). (Gudipati 2013) 

 

Big datan ominaisuuksien testaus 

Big datan ominaisuuksien testaukseen käytetään erityisiä menetelmiä. Testaus keskittyy big da-

tan tärkeimpiin ominaisuuksiin määrään, vaihtelevuuteen ja nopeuteen. Big dataa on paljon. Sen 

manuaalinen testaus on hankalaa ja pitkästyttävää. Testauksessa käytetään skriptejä. Kun data 

on talletettu HDFS:een, skriptit tekevät kaksi tiedostoa, joita verrataan vertailuohjelmalla. 100 

% vertailu on aikaa vievää. Vertailu voidaan tehdä ajamalla vertausskriptejä rinnakkain monissa 

solmuissa. Hadoop varmistaa kattavuuden joko MapReducella tai dataotannalla. 



52 

 

 

 

 

Kuva 20. Menettelytapa suurien datamäärien validointiin (Gudipati 2013) 

 

Varietyn eli monimuotoisuuden testaus on jaettu tässä strukturoidun, semi-strukturoidun ja 

strukturoimattoman datan testaukseen. Hadoopin prosessien testauksessa käytetty menettelytapa 

suurien datamäärien testaukseen on esitetty kuvassa 20.    

(i) Strukturoidulla datalla on formaatti, joka tulee RDBMS tauluista tai rakenteisista tiedos-

toista. Tämä transaktionaalisen luonteinen data voidaan validoida tiedostoissa tai tau-

luissa.  

(ii)  Semi-strukturoidulla datalla ei ole määrätty formaattia, mutta se voi pohjautua monen-

laisiin malleihin. Validointia varten data täytyy ensin muuttaa strukturoituun muotoon 

skriptien avulla. Validointi tehdään vertailuvälineiden avulla.  

(iii)  Strukturoimattomalla datalla ei ole formaattia ja se on talletettu esim. dokumentteihin tai 

internetin sisältöön. Sen testaaminen on hyvin monimutkaista ja aikaa vievää. Automa-

tisoinnin avulla saadaan jonkun verran hyötyä, kun strukturoimaton data konvertoidaan 

strukturoiduksi. Siinä käytetään esimerkiksi PIG:n skriptejä, kuten kuvassa 20 on esitet-

ty. On huomattava, että täydellisen kattavuuden saavuttaminen automaation avulla on 

vaikeaa, koska data käyttäytyy odottamattomasti. Syötettävä data voi olla missä tahansa 

muodossa ja muuttua joka kerran kun testit ajetaan. Tätä varten tulisi validoida liiketoi-

minnan strategian validointi, jossa tunnistetaan erilaiset päivittäin ajettavat ja analysoi-

tavat skenaariot. Testidata pitää rakentaa ja ajaa näiden skenaarioiden perusteella.  

 

Velocity. Big datan ominaisuuksista nopeus ja vauhti (velocity) lisäävät suorituskyvyn testauk-

sen merkitystä. Luodun datan määrä ja nopeus lisääntyvät digitalisaation, mobiilin laskennan 
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sekä internet- ja mobiilikäyttäjien jyrkän kasvun takia. Samalla kasvaa tarve reaaliaikaiselle ana-

lytiikalle ja liiketoiminta-arvon luomiselle analytiikan kautta. Kun toteutetaan big datan järjes-

telmiä, datan nopeus sekä suorituskyky tulee ottaa huomioon. Suorituskykytestauksen avulla 

tunnistetaan järjestelmän pullonkaulat. (Gudipati 2013). 

4.4 Toiminnallinen testaus ja testauksen tasot   

 

Tämän luvun kappaleissa kuvataan toiminnallista testausta ja testausten tasoja. Niihin perehdy-

tään erityisesti ketterien menetelmien ja DevOpsin näkökulmasta. 

 

World Quality Reportin tutkimukseen vastanneista 54 % on ottanut käyttöön ketterän kehityk-

sen. Ketteryys on laajentunut vahvasti yhteistyöhön painottavaan DevOpsiin, jonka on myös 

otettu laajasti käyttöön. DevOps auttaa organisaatioita siirtymään perinteisen sovelluksen elin-

kaaren rajoituksista jatkuvaan prosessin päivitykseen. Testauksen kannalta DevOpsin haasteet 

liittyvät testauksen tehokkuuteen, automatisointiin ja testauksen ajalliseen painotukseen. Tehok-

kuuden lisäämisellä tavoitellaan asiaankuuluvan testauksen suorittamista entistä lyhemmässä 

ajassa. Automatisoinnin haasteena on maksimaalisen testausautomatisoinnin asteen saavuttami-

nen. Ajalliset tavoitteet pyritään saavuttamaan tuotannossa tapahtuvalla ennustavalla testauksel-

la ja reaaliaikaisella monitoroinnilla. Niiden avulla pyritään siirtymään pois perinteisestä ennen 

tuotantoon vientiä tehtävästä testauksesta ja validoinnista. (World Quality Report 2015) 

 

Hyväksymistestauksessa ketteryys ja DevOps merkitsevät vaatimusten uudenlaista tarkastelua. 

Testaukselta vaaditaan toiminnallisuuden testauksen lisäksi asiakaskokemuksen testausta. Tes-

taajien täytyy pystyä työskentelemään toiminnallisilla tasoilla poikkisuuntaisesti ja tekemään 

tehokasta yhteistyötä liiketoiminta-analystien ja kehitystiimin kanssa, jotta he voivat luoda tes-

tauksen hyväksymiskriteerit. (World Quality Report 2015). Hyväksymistestauksen osaksi on 

noussut kenttätestaus, jonka avulla on mahdollista toteuttaa teollisen internetin ja IoT:n laajan 

laitemäärän ja erilaisten yhteyksien testaus. 

 

Teollisen internetin, IoT:n ja big datan testausta käsittelevissä artikkeleissa painotetaan. integ-

rointitestausta ja end-to-end -testausta, mutta ei tuoda voimakkaasti esiin järjestelmätestauksen 

merkitystä. World Quality Report painottaa ”laadunvarmistusta erilaisten sisäisten ekosystee-

mien kesken”, joka voidaan tulkita järjestelmätestaukseksi. Sen sijaan Esimerkiksi Industrial 

Internet Consortium (2015) selittää termin Industrial Internet Systems (IIS) ”teollisen internetin 
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end-to-end järjestelmäksi’’. Tällä perusteella voidaan tulkita, että järjestelmätestausta ei ole hy-

lätty, vaan teollisen internetin järjestelmät ja niiden testaus mielletään erillisten järjestelmien 

integroinniksi ja sitä kautta integrointitestaukseksi. Järjestelmätestaus on tehty näille erillisille 

järjestelmille, mutta näiden yhdistelmät käsitetään testattavan end-to-end-testauksella tai integ-

rointitestauksella, vaikka perinteisesti mukaan järjestelmätestaus on niitä ”ylempänä”. Kyse on 

näin ollen termien tulkinnasta, eikä tästä voi vetää johtopäätöstä järjestelmätestauksen merkityk-

sen vähättelystä. Integrointi- ja järjestelmätestaukseen liittyy vahvasti virtualisointi, simulointi ja 

testausympäristön pystyttäminen, joita käydään läpi kappaleissa 4.5.2 ja 4.7.  

 

Teollisuuden järjestelmillä on usein pitkä elinkaari. Tästä johtuen yksi haaste on vanhojen tuo-

tantojärjestelmien integrointi uuteen verkottuneeseen arkkitehtuuriin. Integrointitestauksen yh-

teydessä eri järjestelmien toimivuus validoidaan regressiotestauksella. Regressiotestausta käyte-

tään etenkin ketterissä menetelmissä ja siinä hyödynnetään automaatiota. Kun uusia ominai-

suuksia lisätään, sillä varmistetaan vanhojen ominaisuuksien toiminnallisuus.   

  

Myöskään moduulitestausta ei korosteta teollisen internetin ja big datan testauksen kirjallisuu-

dessa. Todennäköisesti ja toivottavasti moduulitestaus on perustoiminto erillisten järjestelmien 

kehityksessä ja sen takia sitä ei ole nostettu merkittäväksi järjestelmien yhdistymisen testaukses-

sa. Toinen syy saattaa olla se että koko järjestelmän kannalta esimerkiksi laitteiden ja yhteyksien 

testaus voidaan ajatella moduulitestaukseksi, mutta niitä ei kutsuta moduulitestaukseksi.  

4.5   Ohjelmiston laadun testaus 

 

Tässä kappaleessa analysoidaan mitä teollisen internetin ja IoT:n ei-toiminnallisen testauksen 

piirteitä kirjallisuudesta löytyi. Niitä verrataan ohjelmiston käytön ja kehittämisen aikaiseen 

laatuun.  Kappaleiden jako vastaa tuotteen käytön ja tuotteiden kehittämisen aikaisen laatumal-

lin ominaisuuksien jakoa, joka on esitelty kappaleissa 3.2.1 ja 3.2.2. 

4.5.1 Ohjelmiston käytön aikainen laatu 

Tyytyväisyyden (satisfaction) testauksella vastataan seuraaviin kysymyksiin:   

 Onko käyttäjä luottavainen ja tyytyväinen ohjelmistoon? 

 Hyödyllisyys – Täyttääkö ohjelma käyttäjän mielestä sille asetetut tavoit-

teet? 
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 Luottamus – Luottaako käyttäjä siihen, että ote tai järjestelmä käyttäytyy 

niin kuin on tarkoitettu.  

 Käyttämisen ilo – Täyttääkö ohjelma käyttäjän asettamat tarpeet  

 Käyttömukavuus – Onko käyttäjä tyytyväinen ohjelmiston fyysiseen käyt-

tömukavuuteen?     

Tehokkuuden (effectiveness) testaus vastaa kysymykseen: 

 Onko ohjelman käytön täsmällisyys ja täydellisuus käyttäjän odottamalla tasolla?    

Riskittömyyden (freedom from risks) testaus vastaa kysymyksiin:   

 Pystyykö ohjelma hallitsemaan taloudelliset, terveys-, turvallisuus- ja ympäristön suoje-

lulliset riskit?  

Tehollisuuden (efficiency) testaus vastaa kysymyksiin: 

 Miten ohjelmiston käyttö vaikuttaa resurssien käyttöön suhteessa saavutettuun tehokkuu-

teen?  

 Mitä inhimillisiä resursseja vaaditaan tehtävän loppuun suorittamiseksi? 

 Mitä resursseja vaaditaan liittyen materiaaliin ja käytön taloudellisiin kustannuksiin? 

Käyttövaatimusten täyttymisen (context coverage) testaus vastaa kysymyksiin:    

 Miten ohjelmistoa pystytään käyttämään tehokkaasti, tehollisesti, riskittömästi ja tyyty-

väisesti? 

 Käyttövaatimusten täyttymisen täydellisyys - Millä tasolla ohjelmistoa voidaan hallita 

kaikissa määritellyissä käyttötilanteissa  

 Joustavuus - Millä tasolla ohjelmistoa voidaan hallita kaikissa määriteltyjen käyttötilan-

teiden ulkopuolella.  

 

Ohjelmiston käytön aikainen laatu liittyy kiinteästi käytettävyyteen ja asiakaskokemukseen sekä 

riskipohjaisen testauksen käyttöönottoon. 

 

Käytettävyyden tutkimusmenetelmiä ovat empiiriset käyttäjätestit (empirical user tests) ja asian-

tuntija-arviot (usability inspection methods), Käytettävyystestaus (usability testing) on tyypilli-

sin empiirinen käyttäjätesti. Asiantuntija-arviointeja ovat heuristiset arviot (heuristic evaluation) 

ja kognitiivinen läpikäynti (cognitive walkthrough).  

 

Asiakaskokemusta testataan ns. kenttäolosuhteissa, missä testaus on tehokkaampaa, koska saa-

daan kokemusta useilta kontaktipisteiltä. Kentällä tehtävä testaus on mielenkiintoista, koska tar-
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koitus on havainnoida oikeaa kokemusta. Suurin haaste on testauksen johdonmukaisuus, testaus 

eri paikoissa ja erilaisilla tuotteilla ja palveluilla sekä testauksen toisto. Asiakaspalautetta on 

saatavissa runsaasti sosiaalisen median tai asiakaspalvelujen kautta, mutta se täytyy analysoida 

ja yhdistää testiskenaarioihin. Testaus tehdään usein epämuodollisesti, mutta sen toivotaan ke-

hittyvän formaalimpaan muotoon. 

 

World Quality Reportin (World Quality Report 2015) mukaan asiakaskokemus ja kuluttajan 

käyttäytymismallit ohjaavat testiskenaarioiden luomista ja tämän tulisi olla laadun perusta. On 

pohdittava johtaako uusi tai muutettu sovellus loppuasiakkaan tyytyväisyyden kasvuun. Mut-

hiahin mukaan tulisi rakentaa ”testaa kuten käyttäjä”- kulttuuri, joka korvaa ajattelutavan, jossa 

testataan vain vaatimuksia vasten. Tämä varmistaa IoT-virran ”kokemuskomponentin” vakiin-

nuttamisen osana kattavaa tuotteen tai palvelun laatua (Muthiah et al 2015). Asiakaskokemus on 

yksi tutkivan testauksen lähtökohta.  

 

Asiakkaan havaitsema arvo ja loppukäyttäjän kokemus on digitaalisen muutoksen ydin. Sekä 

mobiilit että monikanavat kuuluvat kiinteästi asiakaskokemukseen pyrkimiseen digitaalisissa 

yrityksissä. Haasteena on kuinka monikanava-sovellusten testaus saavuttaa riittävän loppukäyt-

täjien odotusten kattavuuden. Sosiaalinen media tuo asiakaspalautteen esille nopeasti ja suorasa-

naisesti. Tietojärjestelmien suorituskyky ja laatu vaikuttavat asiakaskokemukseen ja sitä kautta 

muokkaavat liiketoiminnan toimenpiteitä. (World Quality Report 2015) 

 

Riskipohjaisessa testauksessa paino on loppukäyttäjän kokemuksessa, turvallisuudessa ja suori-

tuskyvyssä. Riskien tunnistaminen vaikuttaa kahdella tasolla liiketoiminnan varmistamiseen: 

testauksen suunnitteluun ja testaustulosten hyödyntämiseen. Riskien tunnistamista voidaan hyö-

dyntää testauksen suunnittelussa.  Testaustulokset ja riskien tunnistaminen auttavat liiketoimin-

nassa tehtävien johtopäätösten tekoon eri tavoitteita varten, kuten kasvava liikevaihto, asiakkai-

den säilyttäminen, yrityksen imago ja innovaatiot. (World Quality Report 2015) 

4.5.2 Ohjelmiston kehittämisen aikainen laatu 

Toiminnallisen soveltuvuuden (functional suitability) testauksella vastataan seuraaviin 

kysymyksiin:   

 Toiminnallinen täydellisyys (functional completeness) – Löytyykö ohjelmis-

tosta siltä vaaditut toiminnot ja käyttäjän tavoitteet? 
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 Toiminnallinen virheettömyys (functional correctness) – Onko tulosten tark-

kuus sovitulla tasolla? 

 Toiminnallinen sopivuus (functional appropriateness) – Miten hyvin toimin-

not täyttävät niille määritellyt tehtävät? 

Toiminnallinen soveltuvuus on osittain käsitetty kappaleessa 4.4 Toiminnallinen testaus. Toi-

minnallisuus testataan vaatimuksia vasten. IoT:n toiminnallisuuden testaus on nostettu esille 

Reetzin ja Muthiahin tutkimuksissa (Reetz et al 2013; Muthiah et al 2015) Smartbearin mukaan 

IoT:n toiminnallisuuden testaukseen tulisi yhdistää yhteentoimivuuden ja kuormituksen testaus 

(Smartbear 2016). 

 

Luotettavuuden (reliability) testauksen pitäisi vastata näihin kysymyksiin:    

 Kuinka luotettava ohjelmisto on? 

 Ohjelmiston kypsyys (maturity) – Miten usein ohjelmistovirheet aiheuttavat 

häiriötilanteen? 

 Saatavuus (availability) – Ohjelmiston saatavuus käyttöön 

 Vikasietoisuus (fault tolerance) – Ohjelmiston kyky sietää virhetilanteita 

 Palautumiskyky (recoverability) – Miten ohjelmisto palautuu häiriötilantees-

ta? 

 

Luotettavuustestaus (reliability testing) on pitkäkestoista testausta, jossa tarkkaillaan esimerkiksi 

muistivuotoja. Sen apuna käytetään mallipohjaista testausta (model based testing). Saatavuus-

testauksella (availability testing) kerätään virhetapahtumia ja korjausaikoja tietyn ajan kuluessa 

ja tuloksia verrataan SLA:an. Se painottaa virheiden korjaukseen käytettyä aikaa. Toipumistes-

taus (recovery testing) selvittää miten hyvin järjestelmä toipuu kaatumisesta, laitteistovioista tai 

muista kriittisistä tilanteista. Korjaustoiminnon testaus (failover testing) on synonyymi toipu-

mistestaukselle. Kytkeytymistestauksella (connectivity testing) validoidaan verkkoyhteyksien 

toiminnan yhtäjaksoisuus.  

 

Lisääntyvä järjestelmien kytkeytyminen vaatii laatua ja turvallisuutta. Kytkettyjen laitteiden 

(M2M) kasvu yhdistää perinteisen high tech -tuotetestauksen tietojärjestelmien testaukseen. 

Aiemmin tuotetestaus nähtiin erillisenä, mutta nyt näyttää, että ne ovat yhdistymässä. Kun tuot-

teissa on sulautettu tietotekniikka, testaus on siirtynyt tuotteesta varmistamaan konnektiivisuu-

den varmistamiseen digitaalisessa ympäristössä. (World Quality Report 2015) 
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Rohrmanin artikkeli painottaa IoT-järjestelmien testauksessa kuluttajalaitteiden datan talletusta 

yhteyksien katketessa. Testauksen tulisi varmistaa, että data talletetaan ja säilytetään oikealla 

tavalla, kun yhteyksissä on ongelmia. Yhteyden palautuessa datan toimituksen pitäisi jatkua vir-

heettömästi. (Rohrman 2015). Muthiahin mukaan kytkeytymistestauksen tulisi kattaa sekä lait-

teet, yhteydet että laskenta. Kytkeytymisen testauksella varmistetaan infrastruktuurin laitteiden 

ja liikenneyhteyksien välinen toiminta. (Muthiah et al 2015) 

 

Suorituskyvyn tehokkuuden (performance efficency) testauksella varmistetaan:   

 Kuinka tehokas ohjelmisto on? 

 Ajankäyttö (time behaviour) – Ohjelmiston vaste- ja suoritusajat 

 Resurssien hyödyntäminen (resource utilisation) – Miten ohjelmisto varaa ja 

käyttää resursseja? 

 Kapasiteetti (capacity) – Vastaavatko tuotteen tai järjestelmän maksimitasot 

vaatimuksia? 

Suorituskyvyn tehokkuutta testataan suorituskyvyn testauksella (performance testing), kuormi-

tuskyvyn (load testing) ja skaalautuvuuden testauksella (scalability testing). Suorituskyvyn tes-

taukseen on monenlaisia välineitä, kuten HP LoadRunner, IBM Rational Performance Tester ja 

JMeter. 

 

Skaalautuvuus on nostettu korkealle prioriteetille teollisen internetin ja IoT:n testauksessa. Fyy-

sisiä laitteita käyttämällä on hankala testata skaalautuvuutta. Virtuaalisuus tuo tietyissä tapauk-

sissa hyötyä siihen, mutta satojen virtuaalilaitteiden yhdistäminen järjestelmiin ei kaikissa ta-

pauksissa simuloi reaalimaailmaa. Reetzin (Reetz et al 2013) mukaan IoT:n pääasialliset tes-

tauskohteet ovat: laitteisto, viestiyhteydet ja skaalautuvuus. Lisäksi testauksen tulee sisältää 

toiminnallisuuksien ja suorituskyvyn arviointi.  Skaalautuvuus sekä aikaan liittyvä suorituskyky 

tulee arvioida realistisesti. 

 

Suorituskyvyn testauksella varmistetaan sekä verkkoyhteyksien että sulautettujen ohjelmistojär-

jestelmien sisäisen laskennan vaatiman kapasiteetin riittävyys. Kaikilla ekosysteemin alueilla 

pitäisi painottaa suorituskyvyn testausta.  Suorituskykytestauksen tulisi kattaa tietoliikennever-

kon nopeuden testaus ja sulautettujen ohjelmistojärjestelmien sisäisen laskennan tarvitsema ka-

pasiteetti. (Muthiah et al 2015) Zhipeng korostaa, että laitteiden suorituskyvyn on oltava riittävä 

erityisolosuhteissa. On laitteita, jotka vaativat vuosien kestävän latauksen. (Zhipeng 2011). 
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Smartbear (Smartbear 2016) painottaa, että suorituskyvyn testauksessa olisi siirryttävä satunnai-

sesta testauksesta testausmalleihin, kuten simulointimalleihin. 

 

Käytettävyyden (usability) testaus vastaa seuraaviin kysymyksiin:   

 Sopivuuden tunnistaminen (appropriateness recognisability) – Miten sopiva oh-

jelmisto on käyttäjän tarpeisiin? 

 Opittavuus (learnability)– Miten helppoa ohjelman käytön oppiminen on käyttä-

jälle? 

 Operoitavuus (operability) – Miten helppo ohjelmaa on operoida ja kontrolloi-

da? 

 Käyttäjävirheiltä suojautuminen (user error protection) – Miten järjestelmä suo-

jautuu käyttäjien tekemiltä virheiltä?  

 Käyttöliittymän estetiikka (user interface aesthetics) – Mahdollistaako käyttöliit-

tymä miellyttävän ja tyydyttävän toiminnan käyttäjälle? 

 Tavoitettavuus (accessibility) – Miten hyvin ohjelmisto sopii erilaisille käyttäjil-

le? 

Käytettävyystestausta on esitelty edellisessä kappaleessa tuotteen käytön aikaisen laadun yhtey-

dessä. Käytettävyyden testaus suoritetaan simuloimalla tai oikeiden käyttäjien avulla. Sen mene-

telmiä ovat mm. Hallway testaus, A/B testaus ja asiantuntijoiden katselmoinnit. Käytettävyys-

testausta hyödynnetään esimerkiksi tutkivan testauksen ensimmäisenä vaiheena. Ohjelmistojen 

käytettävyyden testausta käytön laadun näkökulmasta on käsitelty luvussa 4.5.1. 

 

Rohrman on tutkinut kuluttajille suunnattujen IoT-laitteiden testausta. Hän painottaa laitteiden 

käytettävyyden merkitystä. Kuluttajalaitteiden näytöt ja painikkeet ovat usein pienikokoisia, jo-

ten käytettävyys on suuressa roolissa. Toisin kuin selaimella toimiviin laitteisiin, esimerkiksi 

rannekelloon ei voi lisätä käyttöohjeita tai käyttöä helpottavia vihjeitä. Testaukseen tulisi valita 

käytetyimmät laitemallit. Analysointia varten tulisi päästä käsiksi niiden käyttötietoon (usage 

information). Jos käyttötieto ei ole käytettävissä, tulisi kommunikoida laitteiden käyttäjien kans-

sa ja analysoida informaatiota. (Rohrman 2015) Muthiahin mukaan käytettävyyden ja käyttöko-

kemuksen testaus on merkityksellistä reaali-aikaisen käytettävyyden kannalta. Käytettävyys ja 

käyttökokemus liittyvät ihmisen ja koneen väliseen vuorovaikutukseen, joka on erityisessä ase-

massa kun kyseessä on esineiden internet. (Muthiah et al 2015) 
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M2M-liitettävyys on vain osa digitaalista muutosta. Paperittomassa ympäristössä asennusohjeil-

la on merkitystä. Digitalisoituina ne parantavat laatukontrollia, ja ovat keskitetysti säilytettyjä ja 

muokattavia. Vanhojen versioiden hävittämisestä ei tarvitse huolehtia. Myös mobiilisovellukset 

tukevat tätä.  (World Quality Report 2015) 

 

Ylläpidettävyyden (maintainability) testauksella selvitetään kuinka helposti ohjelmistoa voi 

muuttaa. Sen testauksessa vastataan seuraaviin kysymyksiin:  

 Modulaarisuus (modularity) – Yhden komponentin muutoksella on minimaali-

nen vaikutus muihin komponentteihin 

 Uudelleenkäytettävyys (reusability) – Voiko ohjelmistoa tai sen osia voi käyttää 

muissa kuin yhdessä järjestelmässä? 

 Analysoitavuus (analysability) – Kuinka voit paikallistaa muutoksen vaikutuk-

sen? 

 Muokattavuus (modifialibility) – Kuinka helposti voit muuttaa tai korjata ohjel-

mistoa? Miten voit muokata ohjelmistoympäristöä? 

 Testattavuus (testability) – Miten muutetun ohjelmiston toimivuus voidaan testa-

ta? 

Hajautetuissa järjestelmissä on huolena miten laitteet, komponentit ja verkot ovat konfiguroitu 

ja miten tuhansien käyttäjien turvallisuus on asennettu. Lisäksi on tarpeellista varmistaa, toimi-

vatko sovellukset kuten on tarkoitettu. Hallintaohjelmistojen avulla toimituksen, ylläpidon ja 

monitoroinnin seuraaminen ja testaus on mahdollista. Ohjelmistot tuottavat tarvittavan infor-

maation konfiguraatioista, kuormantasauksesta, sovellusten synkronisoinnista ja kontrolointi-

proseduureista. 

  

Ylläpidettävyyden testauksesta ei löytynyt kirjallisuutta. Tutkivaa testausta sekä regressiotes-

tausta voidaan hyödyntää kun arvioidaan analysoitavuutta. Uudelleenkäytettävyyden analysointi 

kuuluu arkkitehtuuritason määrittelyyn. Toteutuksen jälkeen uudelleenkäytettävyys validoidaan 

regressio- ja integraatiotestauksella.   

 

Turvallisuuden (security) testaus kertoo ohjelmiston tietoturvasta arvioimalla seuraavat 

tekijät: 

 Luottamuksellisuus (confidentiality) – Tuote tai järjestelmä varmistaa vain auk-

torisoitujen käyttäjien pääsyn 
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 Koskemattomuus (integrity)– Järjestelmä, tuote tai komponentti estävät auktori-

soimattomien käyttäjän pääsyn tai mahdollisuuden muokata dataa tai ohjelmia 

 Kiistämättömyys (non-repudition) – On voitava todistaa että tapahtumat tai toi-

minnot niin ettei niiden toimintaa voi kiistää jälkikäteen 

 Vastuullisuus (accountability)– Toimintojen tapahtumispaikka on voitava jäljit-

tää  

 Luotettavuus (authenticy) – Resurssi tai kohde on pystyttävä todistamana väite-

tyksi 

Turvallisuutta testataan turvallisuustestauksella (security testing), jonka menetelminä käytetään 

yhdistettyä staattista koodianalyysia (static code analysis) ja dynaamista turvallisuustestausta 

(dynamic security testing) sekä penetraatiotestausta (penetration testing). Yksityisyyden testaus 

(privacy testing) on osittain päällekkäinen turvallisuustestauksen kanssa, mutta painottaa tieto-

suojan näkökulmaa. 

 

Turvallisuus on oikeutetusti yksi tämän tutkimuksen kirjallisuuden mukaan yksi keskeisimmistä 

testauksen haasteista. Liiketoiminnan ja yhteiskunnan kannalta luotettavuuden ja vikasietoisuu-

den täytyy olla huipputasoa, kun elintärkeät teolliset järjestelmät kytkeytyvät toisiinsa internetin 

ylitse. Toimintavarmuuden ohella keskeisiä haasteita ovat teollisuusvakoilun ja kyberuhkien tor-

junta.  

 

Viestintävirasto raportoi vuonna 2013 Aalto-yliopiston tutkimuksesta, joka koski suomalaisten 

verkkoon kytkettyjen automaatiojärjestelmien suojausta. Tutkimuksessa skannattiin Suomen ip-

alue ja löydettiin lähes 3000 automaatiolaitetta. Järjestelmiin on voinut päästä kuka tahansa ver-

kon käyttäjä. CERT-FI on keväällä lähettänyt tiedon avoimista automaatiojärjestelmistä niiden 

omistajille teleyritysten kautta. (Viestintävirasto 2013) Hewlett-Packardin tutkimuksen mukaan 

80 % yleisimmin käytetyistä IoT-laitteista oli altistunut tietoturvaongelmille, kuten puuttuva da-

tan salaus, minimaaliset salasanavaatimukset ja pääsy käyttöliittymään ilman salasanoja. HP tes-

tasi televisioita, web-kameroita, termostaatteja, etäsähkölaitteita, sprinklerin säätimiä, laitteiden 

yhteisiä säätimiä, ovilukkoja, kotihälytyksiä ja autotallin ovia. Testatut laitteet oli liitetty pilveen 

tai mobiilisovellusten komponentteihin.  (HP 2014; Rohrman 2015) 

 

World Quality Reportin (2015) mukaan turvallisuus on yritysten IT-strategioiden suurin huolen-

aihe. IT-ratkaisut eivät enää toimi eristyksissä, vaan internet-, pilvi- ja mobiilisovelluksiin pääs-
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tään verkoista ja siellä liikkuu paljon dataa. Tutkimuksen mukaan turvallisuustestausta käytetään 

kaikissa sovellusten kehityskaaren vaiheessa. Ennen tuotantoon vientiä voidaan yhdistää staatti-

nen koodianalyysi ja dynaaminen turvallisuustestaus. Tuotannossa käytetään sovellusten penet-

raatiotestausta. Yritykset ottavat turvallisuustestauksen vakavasti ja turvallisuustestausta varten 

perustetaan siihen erikoistuneita testaustiimejä. Testausvälineiden käyttöönotto parantaa jousta-

vuutta, käyttöä ja kattavuutta. Manuaalisen testauksen haittana on hitaus ja työvoimakustannuk-

set. Turvallisuustestausta kohtaan kasvaneen kiinnostuksen toivotaan vaikuttavan testausauto-

maatioratkaisujen kehittymiseen. (World Quality Report 2015). 

 

Muthiahin (2015) arvioi, että IoT:ssa laitetasolla datan tietosuoja ja turvallisuus ovat kriittisiä 

toiminnan kannalta, sillä kyseessä on miljoonien sensorien tuottama data. Turvallisuustestauk-

sessa on huomioitava identiteetti, autentikointi, datan suojaus, salaus sekä datan varastointi pai-

kallisesti ja pilvessä. Turvallisuustestauksen tulisi kattaa yksityisyys, riippumattomuus ja vakoi-

lu (privacy, autonomy and spying) sekä kontrolli kaikkialla IoT ekosysteemissä. (Muthiah et al 

2015) 

 

World Quality Report suosittelee, että yritysten tulisi ottaa avainstrategiaksi jatkuva ja automati-

soitu turvallisuustestaus. Vaikka sille on kasvava tarve kaikissa sovelluksen elinkaaren vaiheis-

sa, silti turvallisuustestaus tehdään edelleen manuaalisesti ja elinkaaren loppuvaiheessa. Turval-

lisuustarkistuksia pitäisi tehdä jo suunnitteluvaiheessa. Etenkin dynaamisten sovellusten turval-

lisuustestauksessa pitäisi keskittyä kasvattamaan automatisaation tasoa. (World Quality Report 

2015) 

 

Yhteensopivuus eli mukautuvuus (compatibility) testataan pohtimalla seuraavia tekijöitä: 

 Yhteentoimivuus (interoperability) – Järjestelmien, tuotteiden tai komponenttien 

tiedon vaihto ja tiedon käyttö, standardit 

 Samanaikainen voimassaolo (co-existence) – Miten tuote selviytyy sille asete-

tuista vaatimuksista kun se jakaa yhteisen ympäristön ja resurssit muiden tuot-

teiden kanssa, ilman että vaikuttaa haitallisesti muihin tuotteisiin? 

 

Yhdenmukaisuustestauksella (conformance testing, compliance testing) varmistetaan että tuote, 

ohjelmisto tai järjestelmä vastaa standardien asettamia vaatimuksia. Yhteensopivuutta testataan 

yhteensopivuustestauksella (compatibility testing, compliance testing).  Sen tehtävänä on var-
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mistaa kuinka hyvin ohjelmisto selviytyy erilaisessa ympäristössä, kuten määrätyssä laitteiston, 

ohjelmiston, käyttöjärjestelmän, verkon tai muiden komponenttien muodostamassa ympäristös-

sä. Yhteentoimivuuden testauksella (interoperability testing) varmistetaan kuinka hyvin ohjel-

mistotuote toimii yhdessä yhden tai useamman määrittelyn komponentin tai järjestelmän kanssa. 

Tähän liittyy myös toiminnallisuus. Etenkin ketterissä menetelmissä painotetaan yhteentoimi-

vuuden testausta. Samanaikaista voimassa oloa testataan myös siirrettävyyden testauksen yhtey-

dessä. 

 

IoT-järjestelmien standardit ovat keskeneräisiä. Kytkettyjen laitteiden päivitys on hankalaa. 

Välttämättä ei ole selvää millaisia yhteyksiä laitteiden välillä on käytetty. Sicarin mukaan järjes-

telmien standardoidun suunnittelun puuttuminen vaikeuttaa siirrettävyyttä. Uudelleen konfigu-

roitavat järjestelmät, jotka perustuvat avoimiin standardeihin, mahdollistavat joukkotuotannon ja 

helpottavat IoT pohjaisten teknologioiden leviämistä (Sicari et al 2014). 

 

Muthiahin (Muthiah et al 2015) mukaan laitteiden vuorovaikutustasolla testauksen on varmistet-

tava standardien yhteensopivuus ja laitteiden yhteentoimivuus. Monesti suorituskyky määritel-

lään vain laitteille ja sensoreille. Suorituskyvyn ominaisuuksien täytyy olla validoituja laitteiden 

standardien ja yhteyksien protokollaa vasten. Myös Zhipengin tutkimus telealan tietoliikenteestä 

(Zhipeng 2011) painottaa yhdenmukaisuuden testausta. Testauksella tulisi varmentaa, että sen-

sorien, älylaitteiden ja RFID:n sekä yhdysväylien suorituskyky riittää standardeissa määriteltyi-

hin vaatimuksiin esimerkiksi RF:n ja protokollan osalta. Muthiah suosittelee, että yhteensopi-

vuustestaus tulisi tehdä kaikilla konfiguraatioiden, tuoteversioiden, protokollaversioiden, mobii-

lilaitteiden ja mobiilikäyttöjärjestelmien yhdistelmillä järjestelmän kaikissa osissa. Tuotteiden 

testauksessa tulisi varmistaa myös aikaisempien versioiden yhteensopivuus. 

 

Siirrettävyyttä (portability) testataan arvioimalla seuraavia tekijöitä:  

 Siirrettävyys – Miten helposti ohjelmiston voi siirtää toiseen ympäristöön? 

 Mukautuvuus (adaptibility) – Millä toimilla ohjelmisto saadaan siirrettyä toiseen 

toimintaympäristöön? 

 Asennettavuus (installability) – Miten ohjelmisto asennetaan tai poistetaan mää-

ritellyssä ympäristössä? 

 Korvattavuus (replaceablity)– Millä toimenpiteillä ohjelmisto voi korvata toisen 

samanlaisen tuotteen samassa ympäristössä?  
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Mukautuvuustestauksella (adaptability testing) varmistetaan mm. laitteiston ja ohjelmiston riip-

puvuus, vakiokielen mukautuvuus ja tekstin vaihdettavuus. Asennustestauksessa (installability 

testing) ohjelmisto asennetaan erilaisiin ympäristöihin erilaisilla tavoilla. Sen jälkeen arvioidaan 

asennuksen vaikutusta esim. tiedostojen määrään ja muutokseen. Asennustestauksella tarkiste-

taan myös ohjelman toiminta ja poistaminen. Korvattavuuden testauksella (replaceability tes-

ting) testaan voidaanko ohjelmiston komponentti korvat toisen ohjelmiston komponentilla. Jär-

jestelmän tulisi tuottaa sama tulos uudella ja korvatulla komponentilla. Verrattuna mukautuvuu-

den testaukseen korvattavuus testaa datan latausta ja vaihdettavuutta. 

 

Siirrettävyyttä ei mainita erikseen tutkimuksen alueen testaukseen liittyvässä kirjallisuudessa. 

Syy saattaa liittyä Sicarin mainitsemaan näkemykseen (Sicari et al 2014), jonka mukaan palve-

lut, jotka käyttävät IoT dataa, rakennetaan tyypillisesti ad hoc -periaatteella ja keskitetysti. Ole-

massa olevat IoT toimitukset ovat harvoin uudelleen konfiguroitavia. Ne on rakennettu tiettyä 

erityistä sovellusta varten. Siirrettävyyden merkitys korostuu vasta kun palvelut ovat kypsyneet 

ja standardoituja.   

4.6  Datan laadun testaus  

 

Tässä kappaleessa analysoidaan mitä big datan testauksen piirteitä kirjallisuudesta löytyi. Kap-

paleessa käsitellään big datan laadun lisäksi myös big dataa käyttävien järjestelmien testaus. 

Kappaleiden jako vastaa datan laatumallin ominaisuuksia, jotka on esitelty kappaleessa 3.2.3. 

 

Sicari (Sicari et al 2014) painottaa tutkimuksessaan IoT-arkkitehtuurista datan autentikoinnin 

(authentication), datan luotettavuuden (confidentiality), datan eheyden (integrity) ja anonymitee-

tin (anonymity) tärkeyttä. Tutkimuksen mukaan IoT-ympäristössä eivät päde ne metodit ja tek-

niikat, jotka toimivat muissa ympäristöissä, joissa data on strukturoitua ja sen käyttötarkoitus on 

tiedossa. Datan laadussa keskeistä Sicarin mukaan on tarkkuus (accuracy), täydellisyys (comp-

leteness) ja ajattomuus (timeliness) sekä luottamus (trust).). Hongin (Hong 2015) mukaan big 

datan testauksen ongelmia ovat datan kelpoisuuden tarkistuksen vaikeus rakenteen vaihtelevuu-

den ja määrän takia sekä datasettien muodostaminen.   

 

Datan virheettömyyttä (accuracy) testataan esimerkiksi Hadoopin pre-Hadoop prosessoinnin ja 

MapReduce prosessin outputin validoinnilla.  
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Täydellisyyden (completeness) testauksella varmistetaan, että kaikki datan tietueet, kentät ja 

kenttien sisältö saavat arvot. Tämä varmistetaan vertailemalla lähde- ja kohdedataa.   

  

Johdonmukaisuuden (consistency) testaus liittyy tutkivaan testaukseen, oraakkeleihin ja heuris-

tiikkaan. Aina ei ole saatavilla tai ei ole tarkoituksenmukaista täydellisiä määrittelyjä testausta 

vasten. Usein tämä johtaa tutkivaan testaukseen. Boltonin (Bolton 2005) mukaan tutkiva testaaja 

hyödyntää oraakkeleja ja heuristiikkaa. Oraakkeli on periaate tai mekanismi, jonka perusteella 

me voimme kertoa toimiiko ohjelmisto joidenkin kriteerien perusteella. Se antaa oikean vas-

tauksen jonkun kriteerin mukaan. Heuristiikka on väliaikainen ja epätäydellinen opas, jota käy-

tetään ongelman tutkimiseen tai ratkaisuun mutta myös oppimiseen. HICCUPPS(F) on oraakke-

li-heuristinen muistisääntö, joka listaa millaisia johdonmukaisuuksia tuotteen pitäisi noudattaa. 

Lista kehottaa huomioimaan seuraavat seikat: ohjelman toiminnan historia (History), tuotteen 

imago (Image), muut samantyyppiset tuotteet (Comparable products), erilaiset vaatimukset 

(Claims), käyttäjän odotukset (User’s expectations), tuotteen johdonmukaisuuden (the Product 

itself), tarkoitus (Purpose) sekä lait ja säännökset (Statutes). Listaan on lisätty tuttuus (Familiari-

ty), joka viittaa siihen, ettei järjestelmä ei ole johdonmukainen ennestään tuttujen ongelmien 

kanssa. (Bolton 2005) 

 

Uskottavuuden (credibilitity) testauksella mitataan käyttäjän kokemaa uskottavuutta ja aitoutta, 

jotka liittyvät datan alkuperään, ominaisuuksiin ja sidonnaisuuksien totuudenmukaisuuteen. Us-

kottavuus (veracity) on big datan ominaisuus. Uskottavuus mittaa, onko data luotettavaa, oikeaa 

ja yhtäläistä. Uskottavuus riippuu kontekstista: eri kulttuureissa samalla datalla voi olla eri mer-

kitys. Uskottavuus testataan samalla tavoin kuin käytettävyys. Käytettävyyden testaus on kuvat-

tu kappaleessa 4.5.1.   

 

Ajankohtaisuuden (currentness) testauksella validoidaan datan ajankohtaisuus eli ikä. Datan 

ajankohtaisuus voidaan varmistaa vertailulla. Hadoopissa datan vertailu voidaan tehdä ajamalla 

vertausskriptejä rinnakkain monissa solmuissa. Hadoop varmistaa kattavuuden joko MapRedu-

cella tai datan otannalla. Sicari käyttää ajankohtaisuudesta termiä “timeliness” (Sicari et al 

2014). 

 

Saavutettavuuden testaus (accessibility) varmistaa että dataa on saatavissa kun käyttäjinä ovat 

henkilöt, jotka tarvitsevat avustavaa teknologiaa tai erityistä kokoonpanoa jonkun vamman 
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vuoksi. Saavutettavuus on lähellä käytettävyyttä. Käytettävyyden testaus on kuvattu kappaleessa 

4.5.1.   

 

Vaatimusten mukaisuuden (compliance) testauksella testataan datan laadun ominaisuuksia, 

jotka liittyvät standardeihin, yleiseen käytäntöihin ja säännöksiin. Yhdenmukaisuustestauksella 

(conformance testing, compliance testing) varmistetaan että tuote, ohjelmisto tai järjestelmä vas-

taa standardien asettamia vaatimuksia. 

 

Luottamuksellisuuden (confidentiality) testaus liittyy datan tietoturvan ja turvallisuuden tes-

taukseen. Tuote tai järjestelmä varmistaa vain auktorisoitujen käyttäjien pääsyn dataan.  Datan 

luottamuksellisuutta ja turvallisuutta on tutkittu viime vuosina paljon. Big dataa hyödynnetään 

kriittisissä sovelluksissa esimerkiksi terveydenhuoltoalalla.  

 

Tehollisuutta (efficiency) testataan suorituskyvyn ja skaalautuvuuden testauksella. Niitä on kä-

sitelty kappaleessa 4.5.2.   

 

Big datan testauksessa Knightin mukaan skaalautuvuuden eri tasot on testattava. Skaalautuvuus 

on huomioitava välineissä ja automaatiossa. Niiden testattavuus on kriittistä. (Knight 2015a). 

Gudipatin (Gudipati 2013) mukaan big datan suorituskyvyn ongelmat voidaan ratkaista systee-

miarkkitehtuurin huolellisella suunnittelulla ja suorituskykytestauksella, joka tunnistaa ongel-

makohdat. Suorituskykytestaus ajetaan muodostamalla ja laittamalla liikkeelle valtava määrä 

dataa ja luomalla tuotantoa vastaava testausympäristö. Hadoopin skaalautuvuudesta Gudipati on 

todennut, että skaalautuvuuden edellytyksenä on se, että klusterin koneiden määrää voidaan 

muuttaa. Lisäksi klusteri skaalautuu myös big datan datamäärien kasvuun. (Gudipati 2013) 

  

Big datan suorituskyvyn testauksessa Liu (Liu 2014) kehottaa huomioimaan sovellusten vas-

teajat ja analysoimaan resurssien kulutuksen kun datan koko kasvaa. Tätä tulisi tutkia pitkällä 

aikavälillä. Lisäksi pitäisi kiinnittää huomioita ohjelman kompleksisuuteen ja sen toimintaan 

muiden sovellusten kanssa.   

 

Jäljitettävyyden (traceability) testaus liittyy datan tietoturvan ja turvallisuuden testaukseen. Pää-

sääntöisesti se viittaa siihen, että testaukseen liittyvät sovellukset ja dokumentointi on pystyttävä 

tunnistamaan. Jäljitettävyys voi olla horisontaalista tai vertikaalista. Ohjelmoinnin laadussa sitä 
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kuvataan sanalla vastuullisuus (accountability) Datan laadussa se viittaa siihen, että datan pää-

syyn liittyvien toimintojen tapahtumispaikka on voitava jäljittää.   

 

Sekä datan tarkkuuteen (precision) että jäljitettävyyden testaukseen liittyvät muutokset voidaan 

varmistaa vertailulla. Hadoopissa datan vertailu voidaan tehdä ajamalla vertausskriptejä rinnak-

kain monissa solmuissa. Hadoop varmistaa kattavuuden joko MapReducella tai datan otannalla. 

 

Ymmärrettävyyden testaus (understandability) on lähellä käytettävyyden testausta. Ero on siinä, 

että ymmärrettävyys painottaa sitä, onko data sopivaa sille tarkoitettuun tarpeeseen. Ymmärret-

tävyys on yksi metamallien arviointikriteeri. Arvioitava data voi liittyä kieleen, symboleihin tai 

abstraktiin syntaksiin. Käytettävyyden testaus on käsitelty kappaleessa 4.5.1.  

 

Saatavuustestauksessa (availability testing) kerätään virhetapahtumia ja korjausaikoja tietyn 

ajan kuluessa ja tätä verrataan SLA:an. Se painottaa virheiden korjaukseen käytettyä aikaa. 

 

Siirrettävyyden testaus (portability testing) on käsitelty kappaleessa 4.5.2. 

 

Toipumistestaus eli palautumiskyvyn testaus (recoverabilty testing) testaa kuinka hyvin data tai 

ohjelmisto saavuttaa häiriötilanteen jälkeen uudelleen määrätyn suorituskykytason ja palauttaa 

tiedot, joihin häiriö on suoraan vaikuttanut.   

4.7 Muut testauksen keskeiset painopistealueet  

 

Tässä kappaleessa esitellään kirjallisuudesta löytyneitä testauksen painopistealueita aiemmin 

esitetyn viitekehyksen ulkopuolelta.  Ensimmäisessä kappaleessa käsitellään testausautomaatio-

ta. Toisessa kappaleessa tarkastellaan testausympäristön merkitystä ja virtualisoinnin ja pilvi-

palvelun hyödyntämistä. Kolmannessa kappaleessa käsitellään tutkivan testauksen ja asiakasko-

kemuksen merkitystä. Neljännessä kappaleessa arvioidaan kokonaisnäkemyksen merkitystä. 

Viidennessä kappaleessa pohditaan ennakoivan analytiikan ja jatkuvan palautteen hyödyntämis-

tä testauksessa. Kuudennessa kappaleessa pohditaan miten testaustiimin osaamista tulisi kehit-

tää. Viimeisessä kappaleessa arvioidaan ulkoistuksen merkitystä. 
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4.7.1 Testauksen automatisointi 

Testauksen automatisointia käytetään varsinkin ketterien ohjelmistokehityksen ja regressiotes-

tauksen yhteydessä. Testauksen automatisointi vaatii oman strategian ja oman testaussuunnitel-

man. Se vaatii henkilöitä, jotka osaavat toteuttaa automatisoinnin. On huomioitava, ettei auto-

matisointi ole kertaluotoinen tapahtuma, vaan automatisoidut testit vaativat päivitystä. Manuaa-

lisen testauksen tarvetta ei voida kokonaan poistaa, vaan manuaalinen ja automatisoitu testaus 

täydentävät toisiaan.  Smartbearin (Smartbear 2016) mukaan manuaalinen testaus säilyy keskei-

senä varsinkin IoT:n turvallisuuden testauksessa.   

 

Manuaalinen testaus on World Quality Reportin mukaan suurin tekninen haaste: sen haittapuolia 

ovat hitaus ja työvoimakustannukset. Tutkimustulokset osoittavat automaation prosenttiosuuden 

kasvaneen 28 %:sta 45 %:een. Vastauksissa ilmeni, että tehokasta virheiden löytämistä pidetään 

automaation tärkeimpänä hyötynä. Toiseksi tärkeimpänä pidettiin parempaa testauksen kontrol-

lia ja kolmantena testaussyklin ajan lyhentymistä. (World Quality Report 2015). Automaation 

tarve kasvaa kun järjestelmien on selviydyttävä kasvavasta nopeuden tarpeen vaatimuksista.  

Kehittyneen laadunvarmistuksen ja kehittyneiden välineiden avulla organisaatiot pystyvät ra-

kentamaan lujan pohjan automatisoidulle testaukselle, jonka tavoitteena on tarjoaman laajentu-

minen niche-markkinoiden sovelluksiin, kuten tarvepohjaiseen automaatioon.   Kun testitapaus-

ten ja testidatan generoinnin välineet kehittyvät, myös manuaalisten ja automatisoitujen testien 

yhdistäminen yksinkertaistuu. Testauksen tulevaisuus on maksimoitu digitalisoitu ympäristö, 

jossa testauspalveluja voidaan käyttää, hallita ja raportoida. (World Quality Report 2015) 

 

Myös testauksen volyymi ja nopeus teollisuudessa on muuttunut. Automaatio auttaa organisaa-

tioita toimimaan testipatjoilla vuorokauden ympäri ja vastaamaan kehityksen haasteisiin, kuten 

kasvaviin tuotemääriin, nopeutuvaan julkistamisaikatauluihin ja vikojen määrän vähenemiseen. 

Tutkimuksen mukaan high tech -yritykset ovat suurin automaation käyttäjäryhmä (46 %). Nämä 

firmat elävät tuotteiden myynnillä, joten vähemmän kehitykseen käytettyä aika luo enemmän 

arvoa liiketoiminnalle. Testaus nähdään osana kehityssykliä ja automatisointi on vipuna suu-

remmalle volyymille ja nopeudelle. (World Quality Report 2015) 

Integrointi- ja regressiotestauksen automatisointi ovat keskeisessä roolissa ketterissä menetel-

missä. DevOps painottaa myös prosessien mukaan ottamista automatisointiin. Regressiotestaus 

voidaan tehdä manuaalisesti, mutta useimmiten se toteutetaan automatisoidulla testauksella. 
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Regressiotestauksessa käytetään usein uudelleen aiemmin tehtyjä testitapauksia ja muutosten 

jälkeen ajetaan ne. (World Quality Report 2015)  

4.7.2 Testausympäristö, virtualisointi ja pilvipalvelut 

Testausympäristö on olennainen osa toiminnallista ja ei-toiminnallista testausta ja se on tuotu 

vahvasti esille tutkimuksissa. Testausta tehdään usein ohjelmistojen kehitysympäristössä. Laa-

dukkaan testauksen edellytys on erillinen testausympäristö niin kehitystä kuin hyväksymistes-

tauksesta varten. Teollisen internetin, IoT:n ja big datan testauksessa on haasteellista luoda reaa-

limaailmaa vastaava ympäristö, jossa yhdistyvät lukuisat laitteiden, yhteyksien, monimuotoisen 

big datan ja niihin kytkeytyvien järjestelmien yhdistelmät. Testausympäristöön liittyy kiinteästi 

monet muut testauksen osa-alueet, kuten protokollien ja laitteiden simulointi, mallinnus, tes-

tauksen automatisointi, virtualisointi ja pilvipalvelut.  

 

Applause (Applause 2015) on tutkinut IoT:ia ja etenkin laitteiden ja yhteyksien välistä testausta. 

Tutkimus toteaa, että on mahdotonta luoda uudelleen reaalielämän skenaarioita liitäntälaitteiden 

kohtaamista tilanteista jos testaus on juuttunut laboratorioon. Jotta varmistetaan laitteiden ja so-

vellusten pystyssä pysyminen todellisen maailman tilanteissa ja laadun ylläpitäminen erilaisissa 

ympäristöissä, osa testauksesta on siirrettävä ympäristöön, joissa voidaan simuloida reaalielä-

mää vastaavia satunnaisesti ja heikosti toimivia yhteyksiä. Kun teollisen internetin käyttäjät tu-

levat kasvavassa määrin tutuiksi liittyneiden laitteiden ja IoT:n kanssa, he odottavat että uusi 

teknologia ja sovellukset toimivat virheettömästä alusta alkaen. Kun sensorit enemmän ja 

enemmän yhdistävät fyysiset laitteet sovelluksiin, vanhat testauksen lähestymistavat täytyy ar-

vioida uudelleen. (Applause 2015) Muthiahin mukaan (Muthiah et al 2015) testausympäristön 

on oltava dynaaminen. Muussa tapauksessa toiminnallinen validointi ei ole riittävä. Lisäksi on 

huomioitava, että big data yhdistettynä IoT:in lisää testauksen kompleksisuutta entisestään. 

(Muthiah et al 2015) Reetz (Reetz et al 2013) arvioi fyysisten laitteiden haittapuolia olevan ra-

joitettu kyky sopeutua testaukseen esimerkiksi äärimmäisissä sääolosuhteissa. Virtuaalisilla lait-

teilla ja virtuaalikoneella voidaan ratkaista nämä ongelmat kytkemällä ne testattavaan alustaan. 

Sekä todellisten että virtuaalisten laitteiden niiden rajoite on skaalautuvuus. Satojen virtuaalisten 

IoT- laitteiden pystyttäminen sekä testiympäristön luominen on todettu hankalaksi. 

Industrial Internet Consortium muistuttaa teollisen internetin järjestelmien asettamista haasteista 

suunnittelulle ja testausympäristön merkityksestä. Kokoonpanon suunnittelumetodit eivät huo-
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mioi eivätkä varaudu ympäristön tai komponenttien muutokseen. Joustamaton kytkentä tekee 

kokoonpanon hauraaksi. Muutos vaatii manuaalista uudelleen suunnittelua tai uuden mallin ge-

nerointia. Muussa tapauksessa palvelu todennäköisesti rikkoutuu. Tähän asti käytössä ollut 

suunnittelun lähestymistapa ei ole skaalautuva teollisen internetin järjestelmien (IIS) ympäris-

töissä. Ennakkoon tehty palvelun testaus validoi mallin vain kontrolloidussa ympäristössä, eikä 

kuvaa reaalimaailman toiminnallisuutta. (Industrial Internet Consortium 2015) 

Big datan testauksessa testiympäristön pystyttäminen on suurin haaste testaukselle.  Ihanteelli-

nen ympäristö olisi vaihtuvat olosuhteet, joissa käytetään reaaliaikaista, oikeaa dataa. Tätä odot-

taessa voidaan hyödyntää virtualisoinnin, testipetien ja pilvipalveluiden kapasiteetin tuomia 

mahdollisuuksia. Pilveen pystytys antaa joustavuutta perustamiseen ja ylläpitoon testauksen ai-

kana. Big datan pilvipalvelun pystyttämisellä, kuten yleensä projekteilla, on suunnittelu-, toteu-

tus- ja ylläpitovaihe. Suunnittelussa tulisi arvioida big datan prosessoinnin vaatimukset, kuten 

datasolmujen määrä, yksityisyyden vaatimus, ohjelmistojen tarve, testausinfran suunnittelu ja 

palvelun tarjoaja. Suunnittelun tulisi tuottaa asianmukaisia dokumentteja, kuten SLA-

suunnitelma, liikenneyhteyssuunnitelma (communication plan), ylläpitosuunnitelma, ympäristön 

toipumissuunnitelma (environment recovery plan), virkistyssuunnitelma (refresh plan), datan 

turvallisuussuunnitelma sekä korkean tason testistrategia. Toteutukseen kuuluu pilvi-instanssin 

luominen, ohjelmistojen ja kantojen luonti sekä toimivuuden testaus. Testaus vaatii ohjelmoin-

tia, jotta testit voidaan ajaa pilvipalveluissa. (Gudipati 2013).  

Organisaatioiden kannattaa yhdistää virtualisoinnin rakentaminen ja pilvipalvelujen testausalus-

tan mahdollisuudet DevOpsiin käyttöönottoon. Virtualisointi ja pilvipalvelut mahdollistavat 

joustavan ja välittömän monimutkaisten testiympäristöjen pystyttämisen tarvittaessa ja etenkin 

elinkaaren alkuvaiheessa. Kun pilvipalvelujen käyttöä kasvatetaan ja yhdistetään se toimitusvä-

lineiden parantamiseen, testausdatan (TDM) ja testausympäristön (TEM) hallintaan sekä hyö-

dynnetään automaatiotekniikkaa, nämä kaikki yhdessä nopeuttavat tuotteiden ja palvelujen 

markkinoille pääsyä. (World Quality Report 2015) 

4.7.3 Tutkiva testaus ja asiakaskokemus 

Tutkiva testaus nousi selkeästi esille aikaisemmassa tutkimuksessa. Sitä ehdotettiin liitettäväksi 

asiakaskokemuksen ja käytettävyyden sekä johdonmukaisuuden ja ylläpidettävyyden testaami-
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seen. IoT:n testauksen yhteydessä puhutaan sumeasta testauksesta (fuzz testing tai fuzz), joka 

on periaatteeltaan sukua tutkivalle testaukselle.  Siinä yhdistetään luovasti poikkeuksellisen da-

tan käyttö ja tavoite rikkoa ohjelma.   

 

Asiakaskokemukseen painottuva testaus merkitsee käyttäytymispainotteisen testauksen yhdis-

tämistä tutkivaan skenaariopohjaiseen testaukseen. Lisäksi testauksen täytyy selvittää eri tasot, 

joilla uusi tai muuttunut järjestelmä vaikuttaa käyttäjän toimintapolkuihin. Tutkimuksen mukaan 

tutkiva testaus on yksi määräävimmistä ketterien projektien menetelmistä. Sitä käyttää 40 % tut-

kimuksen organisaatioista. Se perustuu vahvasti käyttäjien kokemukseen. He käyttävät tietämys-

tä ja kokemusta, jonka mahdollistaa keskittymisen mahdollisille vioille alttiisiin alueisin. Metodi 

vaatii laatu- ja testausammattilaisilta laajaa teknologian, sovellusten ja liiketoiminnan prosessien 

asiantuntemusta. (World Quality Report 2015)   

 

Muthiahin (Muthiah et al 2015) mukaan tutkiva testaus on yksi menestyksekkään IoT:n testauk-

sen kulmakivistä. Tutkiva testaus tulisi tehdä käyttäjän näkökulmasta ja etukäteen määriteltyjen 

testiproseduurien ulkopuolelta. Siinä painotetaan toiminnallisten vaatimusten sekä rakenteellisen 

testauksen unohtamista ja A day in the life -skenaarion käyttöä. Tämä skenaario on monimutkai-

sissa ympäristöissä käyttäjäkokemusta kuvaava tekniikka, jossa käyttäjän toiminnot esitetään 

kertomuksen ja UML:n avulla. Knight (Knight2015a, Knight2015b) arvioi tutkivan testauksen 

hallitsemisen olevan yksi tärkeimmistä toimivan big data -testaustiimin taidoista. 

 

Kenttätestaus (field testing) eli beta testaus noudattaa tutkivan testauksen perusideaa: se tehdään 

käyttäjän näkökulmasta. Testaus tapahtuu muualla kuin kehitysympäristössä. Smartbearin 

(Smartbear 2016) mukaan se on keskeinen menetelmä kun testataan IoT:n käyttäjäkokemusta. 

Sen tavoite on testata miten hyvin tuote täyttää sosiaaliset tavoitteet ja miltä osin se ei täytä nii-

tä. Käyttäjäkokemuksen lisäksi kenttätestaus testaa käytettävyyttä, tekee end-to-end -testausta ja 

toteuttaa sellaisia käyttötapauksia, joita testauksen suunnittelijat eivät todennäköisesti kehittelisi. 

IoT:n testauksessa on kyse siitä miten ihmisen käyttävät IoT:a. Laitteet ovat yhtä aikaa näkyviä 

ja näkymättömiä. Kyse on suunnittelusta ja ergonomiasta. Todelliset testausympäristöt voivat 

vaihdella pienen koululuokan oppilaiden laitteista über–teknologiaan, jossa kymmenien IoT-

laitteiden aiheuttaman kuorman tulisi olla reitittimien käsiteltävissä.  (Smartbear 2016)   
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4.7.4 Kokonaisnäkemyksen tarve 

Muthiahin mukaan (Muthiah et al 2015) tietotekniikan infrastruktuuri ja markkinat eivät tue riit-

tävästi liiketoimintaa jos niiltä puuttuu kokonaisnäkemys IoT:n ekosysteemistä. Kun IoT yhdis-

tyy liiketoimintaan ja tietotekniikkaan, laadunvarmistuksen on välttämätöntä siirtyä perinteisestä 

toiminnallisesta testauksesta sulautettujen ohjelmistojen IT-ratkaisuihin ja big datan integrointi-

testaukseen. Samaan aikaan on ymmärrettävä niiden vaikutus toisiinsa. Smartbearin (Smartbear 

2016) arvion mukaan IoT:n vaikutusta yhteiskuntaan ei vielä tajuta. Siksi testaus on aliarvostet-

tua. Vielä ei osata ennustaa mitä tapahtuu kun ”kaikki laitteet” yhdistyvät.  

 

Gudipati (Gudipati et al 2013) arvioi, että big data on yksi organisaatioiden suurimpia haasteita, 

koska ei ole tietoa mitä pitäisi testata ja miten paljon testausta pitäisi tehdä. Lisäksi haasteena on 

määritellä testausstrategia strukturoidun ja strukturoimattoman datan validoinnille, ihanteellisel-

le testiympäristölle, ei-relaatiopohjaisten tietokannan testaukselle ja ei-toiminnalliselle testauk-

selle. Sneedin (Sneed et al 2015) mukaan big datan toimialatietämys sekä datan sisällön ja suh-

teiden asiantuntemus on merkittävä kun on kyse big datan tietokantojen testaamisesta. Myös 

Hong (Hong 2015) viittaa kokonaisnäkemyksen puutteeseen nostaessaan testauksen haasteiksi 

testausdatan valinnan ja tuloksen arvioinnin ongelmat.    

4.7.5 Ennakoiva analytiikka ja jatkuva palaute 

World Quality Report ehdottaa, että yritysten tulisi priorisoida testaus, joka käyttää ennakoivaa 

analytiikkaa ja jatkuvaa palautetta ohjelmistokehityksen elinkaaressa (SDLC, software deve-

lopment lifecycle). DevOps on näistä kehitysmenetelmistä suositeltavin, koska se hyödyntää 

integrointia ja yhteistoimintaa prosessien kaikissa vaiheissa. Ketterille menetelmille ominainen 

lyhyt kehityssykli tuo haasteen testauksen laajuuden määrittelylle: on päätettävä mitä testataan 

ja mitä ei. Samalla testauksen on voitava määritellä miten saavutetaan ratkaisu, jolla on mini-

moitu toimintakyky, mutta joka silti on tarpeeksi turvallinen ja laadukas toimitettavaksi. Enna-

koiva analyysi ja jatkuva palaute mahdollistavat tämän priorisoinnin. Kun saadaan jatkuvaa pa-

lautetta reaalimaailman monitoroinnin kautta, QA tiimit pystyvät ennustamaan riskitasot ja tun-

nistamaan testattavat alueet. Ennakoiva analytiikka käyttää automatisoituja ratkaisuja analysoi-

maan projektien, toimitusten ja kokoonpanojen historiatietoja. Tämän big datan analysointi aut-

taa testaajia ymmärtämään mitä vaikutuksia aikaisemmassa elinkaaressa tehdyillä muutoksilla 

on. Niiden avulla pystytään tunnistamaan testikattavuus ja saavuttamaan minimiominaisuuksilla 

varustettu toimiva tuote. Analysointi helpottaa testaajia tunnistamaan testauksen fokusalueet se-
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kä testaustiimiltä vaadittavat taidot ja tiimin koko, joka tarvitaan varmistamaan toimitus aikatau-

lussa. Nämä datapisteet toimivat myös syöteparametreina kaikille riskipohjaisille testauksille. 

Ennustavan analytiikan käyttö aikaistaa testausta elinkaaren ajan suhteen. (World Quality Re-

port 2015) 

4.7.6 Testaustiimien osaamisen kehittäminen 

Mitä osaamista teollisen internetin, IoT:n ja big datan testauspalveluilta vaaditaan? Muthiahin 

mukaan IoT:in testaukseen tulisi palkata eri taustaisia ihmisiä, jotta saavutetaan taitojen yhdis-

tyminen. Yrityksen tulisi yhdistää testaus, laadunvalvonta ja laitteiston validointi perustamalla 

yhteistyössä toimivia laadunvarmistustiimejä, jotka suuntautuvat integraatiotestaukseen. Tutki-

malla laitteiden, ohjelmistojen ja big datan eri tasoja kasvatetaan laajempaa näkökulmaa IoT:n 

testaukseen ja samalla kasvatetaan markkinarakoa. (Muthiah et al 2015)   

 

World Quality Reportin mukaan yritysten pitäisi kasvattaa sisäisten turvallisuustestaajien am-

mattitaitoa. Siihen kuuluu kasvavan skaalautuvuuden huomiointi, uusimman teknologian hallin-

ta ja turvallisuustestauksen välineiden käyttäminen. Ennakoiva analyysi ja jatkuva palaute mah-

dollistavat testien priorisoinnin. Priorisoinnin apuna on jatkuva palaute reaalimaailman monito-

roinnista sekä QA tiimit, jotka pystyvät ennustamaan riskitasot ja tunnistamaan testattavat alu-

eet. (World Quality Report 2015) 

 

Testitiimien taitoja tulisi laajentaa manuaalisen ja testiautomaatio-osaamisen ulkopuolelle. Digi-

taalinen transformaatio, johon liittyy ketteryys, DevOps ja pilvipalvelut, vaatii erityisiä taitoja. 

Enää ei riitä pelkkä toiminnallisuuden testaus vaan on testattava myös asiakaskokemusta. Tes-

taajien täytyy pystyä työskentelemään risti/poikki-toiminnallisilla tasoilla, tekemään tehokasta 

yhteistyötä liiketoiminta-analystien ja kehitystiimin kanssa, jotta he voivat luoda testauksen hy-

väksymiskriteerit. Heillä tulisi olla kyky käyttää virtualisointivälineitä mahdollistaakseen tehok-

kaan työskentelyn tiimien kanssa rakennettaessa testausympäristöjä. Sovellusarkkitehtuurin 

ymmärtäminen ja kyky toteuttaa tehokas automatisointistrategia (käyttöliittymätasolla tai ilman 

käyttöliittymää) on tällä hetkellä keskeinen osa uudenaikaista osaamista. Ennakoiva analytiikka 

ja kyky tulkita tuotannon palautetta varmistavat, että oikea määrä testausta on tähdätty oikeisiin 

asioihin. Lopuksi testaajien pitäisi tehdä mahdolliseksi jatkuva toimitus, samaan aikaan kun te-

hokkaasti etsitään ja autetaan eliminoimaan sovellusten virheitä ja riskejä elinkaaren alkuvai-

heessa. Yhteistyö ja vahva tekninen tietämys välineistä, TDD (test driven development) ja BDD 
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(behaviour driven development) tekniikoissa ovat avainelementtejä rinnakkain funktionaalisen 

ja manuaalisen tekniikan kanssa. (World Quality Report 2015) 

  

Perinteinen testausorganisaatioiden malli, kuten Testing Center of Excellence (TCOE), on kehit-

tymässä ketterään ja sekamuotoon samalla kun tarvetta uusien taitojen yhdistelmiin ilmenee. 

Enenevässä määrin sitä muutetaan ketterään ja joustavaan muotoon, joka on enemmän yhdisty-

nyt ja sopeutunut kehityksen kanssa. Uudenlaista TCOE-mallia etsitään kokonaan ulkoistetun 

palvelun tilalle. Tämä tarkoittaa yhdessä johdettua, liiketoimintalinjaista yhteistyötä koko kette-

rän menetelmien elinkaaren ajan. Siinä huomioidaan pilvipalvelut ja virtualisointi, joka yhdiste-

tään käyttöön perustuvaan hinnoittelumallin. Testauksen tulee entistä enemmän ymmärtää asia-

kasarvo, asiakkaan odotukset, liike-elämän toiminnot ja loppukäyttäjän näkökulmat. Testivetoi-

sesta kehityksestä (TDD) ja käyttäytymispohjaisesta kehityksestä (BDD) on tulossa yleisiä käy-

täntöjä, joihin testaajien pitäisi perehtyä, kuten myös viimeisiin testausvälineosiin. Uusi rooli 

ohjelmistokehityksessä on ohjelmistokehittäjä-testaaja (SDTE, software development test en-

gineer). Se on yhdistelmä liiketoiminnan laadunvarmistuksen testausta, eri aloille, erikoistuneita 

testaajia, kuten suorituskykyyn, turvallisuuteen ja infraan, sekä testiautomaatiospesialisteja ja 

kehityksen testaajia. (World Quality Report 2015) 

 

 

Kuva 21. Big datan testauksen kuutiotiimi (Knight 2015a) 



75 

 

 

 

Mitä erityisiä taitoja testaustiimin pitäisi hallita big dataa testatessa? Kuvassa 21 on Knightin 

ehdotus. Big datan testauksessa on eri tasoja ja niiden kattamiseksi vaaditaan syvällistä tuotteen 

ymmärtämistä, yhteistyötä kehittäjien kanssa, tuotteen testattavuutta ja monitaitoisia testaustii-

min jäseniä. Perustaitoja tiimin jäsenillä on testauksen perustaitojen hallinta, tuotteen ja operoin-

tiympäristön hallinta. Sen lisäksi olisi etu jos osa tiimin jäsenistä hallitsisi analytiikkaa, ohjel-

moinnin, tietokannan käsittelyn sekä tutkivan testauksen menetelmät. Myös asiakastuntemus ja 

johtamistaidot ovat eduksi. Knight kutsuu tällaista erilaisten monitaitoisten testaajien (T-shaped 

tester) yhdistelmää kuutiotiimiksi (Square-shaped-team). (Knight2015a, Knight2015b). Kuu-

tiotiimin ominaisuuksia ovat tuotteen syvällinen ymmärtäminen, kehittäjien yhteistyö, 

testattavuus ja  tiimin koostuminen  monenlaisesta asiaankuuluvasta osaamisesta. 

Taulukko 3. Data scientistilta vaadittava taidot (Marketing Distillery 2014 (muokattu)) 

 

Matematiikka ja statistiikka  Ohjelmointi ja tietokannat 

         koneoppiminen          tietojenkäsittelyopin perusteet

         tilastotieteellinen mallinnus          skriptauskieli, esim. Python

         tieteellisten kokeiden suunnittelu          tilastollisen laskennan välineet, esim. R

         bayesilainen tilastotiede          tietokannat SQL ja NoSQL

         ohjattu oppiminen           relaatioalgebra

         ei-ohjattu oppiminen          rinnakkaistietokannat ja -kyselyn prosessit

         optimointi          MapReduce käsitteet

           Hadoop, Hive/Pig

           custom reduce

           XaaS kokemus

Toimialatietämys ja pehmeät taidot Kommunikointi ja visualisointi 

         intohimo liiketoimintaan          kykenevä yhteydenpitoon vanhemman johdon kanssa

         uteliaisuus dataan          tarinan kertojan kyvyt

         arvovalta ilman vaikutusvaltaa
         kääntää data-vetoisen näkemyksen päätokseksi ja toi-

minnaksi

         hakkerin ajatusmaailma          visuaalisen kuvan suunnittelu

         ongelman ratkaisija          R tilastografiikan osaaminen

         strateginen, ennakoiva, luova          visualisointivälineiden tietämys, esim. Tableau

         yhteistyökykyinen, innovatiivinen
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Marketing Distilleryn julkaisemassa kuvassa (taulukko 3) (Marketing Distillery 2014) on esitet-

ty mitä taitoja kuvitteelliselta uudenaikaiselta data scientistilta vaaditaan. Vaikka kuva oli tar-

koitettu keventäväksi, sillä on myös todellisuuspohja. Data scientistilta sekä big datan ja niihin 

liittyvien järjestelmien testaajilta vaaditaan varsin monenlaisia taitoja. 

4.7.7 Ulkoistus 

Ulkoistus on liiketoiminta sitä tarjoavalle yritykselle ja apu resurssien hankintaan sitä tarvitse-

valle yritykselle. World Quality Reportin (2015) mukaan yksi laadun ja testauksen trendeistä on 

ulkoistus. Yritykset suhtautuvat siihen yhä avoimemmin. Aiemmin tuotteen testauksen laatu on 

ollut kehityksen ja tuotannon ydintoimintaa. Mutta kun testauksen määrä on lisääntynyt myös 

muissa kuin tuotetestauksessa, sitä myös ulkoistetaan. Verrattuna yleiseen toimialojen tasoon (9 

%), high tech -yritykset käyttävät kolmatta osapuolta testauksessa enemmän (16 %). (World 

Quality Report 2015) Talon sisäisiä palveluja verrattuna ulkoa ostettuihin palveluihin sekä nii-

hin liittyviä riskejä ja etuja on käsitelty useissa tutkimuksissa. Pääasialliset syyt ulkoistukseen 

ovat strategisten, teknologisten ja taloudellisten hyötyjen saaminen. (Betz, Oberweis & Stephan, 

2014; Gonzalez, Gasco & Llopis, 2010; Munoz and Welsh, 2006). Betzin mukaan yleisimmin 

ongelmia ilmenee tietämyksen siirrossa. Niihin on syynä eri aikavyöhykkeisiin ja fyysiseen si-

jaintiin liittyvät erot, kieliongelmat, määrittelyjen ymmärtämiseen liittyvät ongelmat, informaa-

tioon liittyvän palautteen puute sekä tiedonsiirron kustannuksen epäselvyys.  

4.8 Yhteenveto  

 

Yhteenveto tämän luvun keskeisimmistä teemoista on liitteenä (liite 1) ”Teollisen internetin, 

IoT:n ja big datan testauksen painopistealueet”. Taulukon jako noudattaa edellisessä kappaleessa 

esitetyn viitekehyksen rakennetta. Siihen on lisätty testausmenetelmät, joita käytetään kehitys-

malleissa, testaustasoilla sekä ohjelmiston ja datan laadun varmistuksessa. Taulukkoon on lisätty 

erityisiä testauksen painopistealueita, joita kirjallisuudessa tuli esiin. Oranssilla on merkitty me-

netelmät, joita on pidetty tärkeinä tutkimuksissa. Ne alueet, joita tutkimuksissa on pidetty erit-

täin tärkeinä, on merkitty sinisellä korostusvärillä. 

 



77 

 

 

 

5 Tutkimusmetodologia 
 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen metodologia. Tutkimus aloitettiin tutkimuskysymysten 

määrittelyllä. Empiirisessä vaiheessa haastattelut tehtiin kahdessa osassa kattavan kuvan saa-

miseksi aiheesta. Ensimmäisessä osassa haastateltiin case-yrityksen työntekijöitä, joilla oli ko-

kemusta joko testauksesta, teollisesta internetistä tai big datasta. Toisessa osassa haastateltiin 

yrityksiä, joiden toimialaan kuuluvat teollisen internetin ja big datan ratkaisut. 

 

Ensimmäisessä kappaleessa kuvataan tutkimuksen lähestymistapaa, joksi valittiin laadullinen 

tutkimus. Tutkimusstrategiaksi valittiin tapaustutkimus. Toisessa kappaleessa kuvataan aineis-

tokeräysmenetelmä, jossa yhdistettiin lomake- ja teemahaastattelua. Viimeisessä kappaleessa 

kuvataan aineiston analyysin menetelmiä.   

 

5.1 Tutkimuksen lähestymistapa   

 

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, koska tutkimuksen tavoitteena oli kokonaisval-

taisesti kerätä ja tutkia aineistoa luonnollisessa, todellisessa tilanteessa. Pyrkimyksenä oli löytää 

ja paljastaa ennemminkin uusia asioita kuin todentaa jo olemassa olevia väittämiä. Tutkimus-

strategia on lähinnä tapaustutkimusta. Tapaustutkimusta käytetään kun halutaan intensiivistä 

tietoa pienestä joukosta tapauksista, jotka ovat suhteessa toisiinsa. Kiinnostuksen kohteena ovat 

usein prosessit ja yksityistapauksia tutkitaan suhteessa ympäristöä ja osana sitä. Aineita kerätään 

tyypillisesti monilla metodeilla, esimerkiksi havainnoimalla, haastatteluilla ja dokumentteja tut-

kimalla.  (Hirsjärvi 2009) 

 

Tutkimuksen alussa perehdyttiin tutkimuskohteen aihealueeseen artikkeleiden ja kirjallisuuden 

kautta. Ensimmäistä haastattelua varten valittiin case-yrityksestä haastateltavat, jotka edustivat 

erilaisia toimenkuvia: testauksen sekä teollisen internetin, IoT:n ja big datan kanssa työskentele-

viä henkilöitä. Toista haastattelua varten valittiin Teknologia ’15 messuilla ja ISTQB Testing 

Assembly -seminaarissa yrityksiä, joiden toimialaan liittyy joko teollinen internet, IoT tai big 

data tai niiden testaus. Kohdejoukko valittiin tarkoituksenmukaisesti. Tutkimuksen otosta voi-

daan pitää edustavana. Vaikka arvioitiin, että tutkimuskysymyksiin ei saa kattavia vastauksia 

yksittäiseltä ryhmältä, oletettiin, että näiden ryhmien vastauksista löytyy koottuna laaja näkemys 

tutkimuksen kohteesta. 
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5.2 Aineiston keräys   

 

Tiedonkeruumenetelmänä käytettiin lomake- ja teemahaastattelua. Menetelmiin otettiin mukaan 

narratiivisen tutkimuksen elementtejä. Haastattelun etuna muihin tiedonkeruumuotoihin on se, 

että se, että aineiston keruuta voidaan säädellä joustavasti tilanteen mukaan sekä myötäillä ja 

tulkita vastaajaa. Teemahaastatteluun liitettiin narratiivisuutta. Haastattelijan näkökulmasta 

haastateltavien narratiiviset kertomukset auttavat ymmärtämään asioita ja niiden yhteyksiä.  

(Hirsjärvi 2009)  

 

Tutkimus tehtiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä tutkimuksessa yhdistettiin lomakehaastat-

telu ja teemahaastattelu. Lomakehaastattelun liitteenä oli tausta-aineistoa sisältävä dokumentti. 

Teemahaastattelu suunniteltiin toteutettavaksi joko puhelimella tai Lync-neuvottelulla tai mo-

lemmilla tavoilla. Haastattelu toteutettiin yksilöhaastatteluna. Tutkimuslomake ja tausta-aineisto 

hyväksytettiin testausosaston tiimipäälliköllä. Toisessa tutkimuksessa käytettiin teemahaastatte-

lua, joka tehtiin Teknologia 15’-messuilla ja ISTQB Testing Assembly -seminaarissa useiden 

yritysten osastoilla. 

 

Lomakehaastattelun ja teemahaastattelujen yhdistämiseen päädyttiin useasta syystä.  Ensinnäkin 

haastateltavien kokemusten testauksesta oletettiin vaihtelevan. Heille haluttiin antaa materiaalia, 

jonka avulla he voivat perehtyä etukäteen testauksen peruskäsitteisiin. Pohjatietojen avulla lo-

makehaastattelun testaukseen liittyvien kysymysten toivottiin selkeytyvän. Lomakehaastattelus-

sa oli jonkun verran kyselytutkimuksen piirteitä. Vastauslomakkeessa oli avoimia kysymyksiä, 

strukturoituja sekä niiden välimuotoja. sekä monivalintakysymyksiä. Avoimet kysymykset salli-

vat haastateltavien vastata omin sanoin. Niissä ei ehdoteta vastauksia vaan oletetaan heidän tie-

tävän aiheesta. Jotkut avoimet kysymykset esitettiin sarjoina.  

 

Strukturoidut monivalintakysymykset auttavat vastaajan tunnistamaan kysymykseen liittyvät 

asiat ilman että hänen pitäisi muistaa ne tai etsiä lisätietoa. Lisäksi monivalintakysymysten käyt-

tö auttaa vertailemaan vastauksia mielekkäästi. Strukturoidun ja avoimien kysymyksen välimuo-

toa käytettiin niin, että viimeinen vastausvaihtoehto oli avoin kysymys. Tällä keinolla ajateltiin 

saatavan esiin tutkijan kannalta uusia näkökulmia. Teemahaastattelu on lomake- ja avoimen 

haastattelun välimuoto, jolle on ominaista, että kysymyksillä ei ole tarkkaa muotoa ja järjestystä 

Se on keskustelunomainen haastattelumuoto.  (Hirsjärvi 2009).  Yksi syy teemahaastattelun va-
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lintaan oli se, että tutkittavan asian oletettiin täsmentyvän haastattelujen edetessä. Tutkimukses-

sa teemat jaettiin etukäteen mietittyihin pää- ja alateemoihin. Teemat olivat haastateltavan ko-

kemus testauksesta, kokemukset ja kehitysehdotukset big datan ja teollisen internetin testauk-

seen. Teemahaastattelun runkona käytettiin lomakehaastattelun kysymyksiä. Lisäksi vapaan 

keskustelun yhteydessä esiin tuli muita kysymyksiä. Haastattelulomake ja haastattelun tausta-

aineisto ovat tämän tutkimuksen liitteinä (liite 2 ja 3). 

 

Toisen haastattelun teemahaastattelu toteutettiin avoimena haastatteluna. Ensimmäinen teema 

oli yritysten teollisten internetin ja big dataan liittyvien tuotteiden toteutusratkaisut messujen 

esittelymateriaalia apuna käyttämällä. Toinen teema oli miten yritykset testaavat järjestelmiä ja 

käyttävätkö he oman talon sisäistä testausta vai ulkoisia testauspalveluja.  Vapaan keskustelun 

yhteydessä tuli uusia kysymyksiä, joiden suurin etu oli että ne avarsivat tämän tutkimuksen teo-

riaosuutta. Haastatteluista kirjoitettiin muistiinpanot käsin. Tästä johtuen sanatarkkoja sitaatteja 

ei voi esittää. 

5.3 Aineiston analyysi   

 

Taulukko 4. Haastattelun tiedot 

Haastattelun aihe Laji Haastateltavien 

määrä ja yritys 

Haastateltavien 

ammatti 

Ajankohta ja 

paikka 

Big datan ja teolli-

sen internetin jär-

jestelmien testaus 

case-yrityksessä  

Lomakehaastattelu, 

teemahaastattelu, 

osaksi kyselytutki-

mus 

Kahdeksan hen-

kilöä case-

yrityksen kol-

mesta yksiköstä  

Testauspäällikkö, 

testaaja, ohjelmis-

to arkkitehti, data 

scientist, tiimi- 

päällikkö 

30.9.- 21.10.2015,  

case-yritys, 

Suomi 

Big datan ja teolli-

sen internetin jär-

jestelmien tuoterat-

kaisut toimialojen 

yrityksissä 
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Tulokset analysoitiin tutkimalla haastattelujen tuloksia ja vertaamalla niitä teoriaan. Aineiston 

lajittelussa käytettiin teemoittelua, tyypittelyä ja luokittelua. Samanlaiset vastaukset yhdistettiin 

yhdeksi tekijäksi. Kysely lähetettiin 14 henkilölle ja vastauksia saatiin kahdeksan kappaletta. 

Toinen haastattelu tehtiin 16 yrityksen edustajalle. Otoksen edustavuuden katsotaan olevan riit-

tävä laadulliseen tutkimukseen. Haastattelut sisälsivät runsaasti informaatiota. Ensimmäisen 

haastattelun puutteena voidaan pitää sitä, ettei aikatauluihin liittyvien haasteiden takia ollut 

mahdollista haastatella intialaisia työntekijöitä, joilla oli laaja kokemus tutkimuksen kohteena 

olevasta aihealueesta. Lisäksi tutkimuksen loppuvaiheessa koettiin, että molemmissa haastatte-

luissa toinen kierros olisi ollut tarpeellinen vastausten tarkentamisen ja uusien kysymysten esit-

tämisen kannalta. Haastattelun tiedot on esitetty taulukossa 4 
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6 Tutkimustulokset   
 

Tämä tutkimus tehtiin, koska haluttiin tutkia mitä käytäntöjä noudatetaan teollisen internetin, 

IoT:n ja big datan tietojärjestelmien testauksessa. Lähtökohta tutkimukselle oli se, että tietojär-

jestelmistä on olemassa tieteellisiä tutkimuksia ja testauksesta erikseen. Mutta niiden testaukses-

ta ei ole tehty aiemmin vastaavaa tutkimusta.   

 

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimusaineistoa analysoimalla mikä case-yrityksen testauksen 

asema ja käytännöt ovat teolliseen internettiin ja big dataan liittyvissä projekteissa. Lisäksi arvi-

oidaan mitä muutoksia testauksessa tarvitaan yrityksen liiketoimintamahdollisuuksien paranta-

miseksi. Aluksi analysoidaan haastattelujen avulla saatu aineisto ja sidotaan ne edellisissä lu-

vuissa esitettyihin aiempiin tutkimuksiin ja viitekehykseen. Sen jälkeen käydään läpi case-

yrityksen testausliiketoiminta. Viimeisessä kappaleessa arvioidaan big datan, IoT:n ja teollisen 

internetin testauksen liiketoimintaa Canvas-liiketoimintamallia hyödyntämällä. 

 

Haastattelututkimukseen osallistujille lähetettiin sähköpostilla haastattelulomake, jonka liitteenä 

oli testauksen perusasioita käsittelevä dokumentti. Tausta-aineisto haluttiin liittää mukaan, kos-

ka haastateltavien testauskokemuksen oletettiin vaihtelevan. Tausta-aineistossa esiteltiin tes-

tauksen V-mallin avulla testauksen tasoja sekä tavanomaisia testausmenetelmiä. Lisäksi ohjel-

mistojen laadukkuuden osatekijät esiteltiin standardien avulla. Käytön aikaisen ohjelmiston laa-

dun ja datan laadun kuvausta ei liitetty aineistoon, koska niiden pääpiirteet ovat osin rinnakkai-

sia ohjelmiston laadukkuuden tekijöiden kautta ja tausta-aineisto olisi paisunut liian laajaksi. 

 
Vastauslomakkeessa oli avoimia kysymyksiä, strukturoituja kysymyksiä sekä niiden välimuoto-

ja. sekä monivalintakysymyksiä. Avoimet kysymykset sallivat haastateltavien vastata omin sa-

noin. Lomakkeen kysymysten runko on esitetty seuraavassa listassa. 

 

Haastateltavan tausta 

 ammattinimike 

 työnkuva 

 miten työ liittyy industrial internettiin tai big dataan 

 miten työ liittyy testaukseen 

 

Big datan / Teollisen internetin testaus 
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 kokemukset big datan / teollisen internetin testauksesta: testausmenetelmät ja välineet 

 big datan / teollisen internetin testauksen suurimmat haasteet 

 big datan / teollisen internetin tärkeimmät laadukkuuden osatekijät (viittaus taustamate-

riaaliin)  

 muut big datan / teollisen internetin testauksessa huomioitavat tekijät (viittaus taustama-

teriaaliin) 

 big datan / teollisen internetin testauksen / testaustiimin osaamisen kehittäminen (viit-

taus taustamateriaaliin) 

  

6.1   Toiminnallinen testaus 

 

Toiminnallisesta testauksesta kysyttiin viittaamalla tausta-aineistoon, jossa on kuvattu testauk-

sen peruskäsitteitä.  

Seuraavassa listassa on lueteltu muita testauksessa huomioon otettavia asioita. Mitä 

niistä pitäisi erityisesti huomioida tai ottaa käyttöön liittyen big dataan/teollisen inter-

nettiin? Onko nämä huomioitu tai käytössä big datan /teollisen internetin testauksessa?  

 Tutkiva testaus  

 Ketterät menetelmät 

 DevOps 

 Testiympäristö 

 Testauksen automatisointi 

 Integrointitestaus 

 End to end testing 

 

 Big data käyttävien sovellusten testaus 

 Big data koko prosessointiketjun testaus 

 Hadoop: validation of pre-process,   

 Hadoop: validation of MapReduce  

 Hadoop: validation of data extract and load 

 

Haastatteluissa hyväksymistestausta pidettiin tärkeänä. Haastateltavat totesivat: 

Suurimmat haasteet tulevat vaatimusmäärittelystä, eli tähän V-mallin mukaisesti hyväk-

symistestaus. Syy: Big Data on yhä hypeä ja hyvin monimuotoisesti ymmärretty hähmäi-

nen konsepti, josta ollaan eri mieltä. Yhdenmukainen näkemys puuttuu ja kommunikaatio 

asiakkaan vaatimuksista todennäköisesti tulee poikkeamaan todellisista tarpeista ja asi-

akkaan toivetilasta. 

 

Vaatimukset muuttuvat hitaammin kuin teknologia. Olisi syytä panostaa korkealaatui-

seen integraatio- ja hyväksymistestaukseen. 

 

[ … ], integraatio- ja hyväksymistestaus on tärkeää, samoin kuin datan prosessoinnin 

testaus [ … ]Testaus tulisi automatisoida niin, että testattavat skenaariot valitaan vaati-

musten mukaisesti. 
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Vastaus tukee aiemmissa tutkimuksissa esitettyä näkemystä vaatimusten uudelleen tarkastelusta 

hyväksymistestausta suunniteltaessa. Tutkimuksissa todettiin, että testaajien täytyy pystyä työs-

kentelemään poikkisuuntaisesti toiminnallisilla tasoilla ja tekemään tehokasta yhteistyötä liike-

toiminta-analystien ja kehitystiimin kanssa, jotta he voivat luoda testauksen hyväksymiskriteerit 

asiakaskokemuksen tärkeydestä hyväksymistestaukseen liittyen. Lisäksi ensimmäisen vastauk-

sen voidaan tulkita liittyvän kokonaisnäkemyksen hahmottamisen vaikeuteen, jota teoriassa tuo-

tiin esille erityisenä huomioonotettavana painopisteenä. 

   

Haastatteluissa integraatiotestausta pidettiin yhtä tärkeänä testaustapana kuin end-to-end -

testausta.  

Integrointitestaus on regressiotestauksessa kriittinen. 

Järjestelmät koostuvat monista osista ja laitteista, ja muuttuvat nopeaan tahtiin.  

 

Olisi syytä panostaa korkealaatuiseen integraatio- ja hyväksymistestaukseen, ja virheen-

käsittelyä ja joustavuutta tulisi lisätä jokaisen komponentin osalta ja poistaa oletuksia 

datan luonteesta. 

 

Kuten mainitsin yllä, integraatio- ja hyväksymistestaus on tärkeää, samoin kuin datan 

prosessoinnin testaus. Ulkoisten datalähteiden kohdalla tulisi jatkuvasti testata rajapin-

nan toimivuutta ja saadun datan laatua. Testaus tulisi automatisoida niin, että testatta-

vat skenaariot valitaan vaatimusten mukaisesti. 

 

[Suurimmat haasteet testauksessa industrial internetin testauksessa: ] Laitteiston moni-

puolisuus ja näihin tarvittavat integraatiot 

 

Vastaukset ovat linjassa aiempien tutkimusten kanssa. Teollisen internetin, IoT:n ja big datan 

järjestelmille on ominaista integroituminen muihin järjestelmiin. Kun käytetään ketteriä mene-

telmiä, jatkuva integrointitestaus on onnistuneen testauksen avaintekijä. Integrointitestauksen 

yhteydessä eri järjestelmien toimivuus validoidaan regressiotestauksella. Regressiotestauksessa 

hyödynnetään automaatiota.     

  

Järjestelmä- ja moduulitestauksen käyttö mainittiin yhdessä vastauksessa. Myöskään kirjalli-

suus ei nostanut niitä esille. Todennäköinen syy näiden puuttumiseen haastatteluvastauksista on 

kyselylomakkeen kysymysten puutteellinen esitystapa. Vaikka lomakkeessa viitataan tausta-

aineistoon, listassa on V-mallin testaustasoista mukana vain integrointi- ja end-to-end-testaus. 

Haastateltavat mahdollisesti olettivat, että vastaukseen pitää valita vain listassa annetut vaihto-

ehdot. Case-yrityksessä moduuli- ja järjestelmätestauksen tiedetään olevan käytössä. Harhaan 

johtava tutkimustulos johtunee termien tulkintatavasta: teollisen internetin järjestelmät mielle-
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tään erillisten järjestelmien yhdistelmäksi, jonka testaus tehdään integrointitestauksella. Näin 

ollen tästä ei voi vetää johtopäätöstä moduuli- ja järjestelmätestauksen puuttumisesta. Tästä suo-

sitetaan tehtäväksi lisähaastatteluja.   

 

Haastattelun perusteella end-to-end -testausta pidettiin integraatiotestauksen rinnalla yhtä tär-

keänä teollisen internetin testauksessa ja kaikkein tärkeimpänä big datan testauksessa. Haastatel-

tavien mukaan: 

End-to-end testing kuulostaa tärkeimmältä. Koska järjestelmät ovat niin heterogeenisiä 

ja muuttuvia, olisi tärkeää todentaa, että koko putkella datalähteiden tuottamasta tieto-

virrasta datan visualisointiin ja muihin sovelluksiin, esimerkiksi suositusten integraatiol-

la verkkokauppaan, on odotetut vasteet.  

 

Eihän sitä muuten tiedä toimiiko homma ollenkaan. 

 

6.2   Ei-toiminnallinen testaus   

 

Toiminnallinen soveltuvuus. Haastatteluvastauksissa tuotiin selvästi esiin funktionaalisen so-

veltuvuuden tärkeys. Haastateltava totesi big datan ja teollisen internetin testauksessa:  

Soveltuvuus ja käytettävyys ovat ennakkoehdot toteutukselle. Ei kannata myydä väärää 

tai vaikeasti käytettävää tuotetta, jotta asiakastyytyväisyys ei laske.   

 

Big datan osalta haastateltava arvioi: 

Funktionaalinen soveltuvuus [ ] kriittinen. Big Data sisältää paljon asioita ja harmaita 

alueita. Jos asiakas haluaa, tai hänelle tarjotaan vain Big dataa, mennään pieleen. 

 

Funktionaalinen soveltuvuus: Data tulee olla prosessoitu luotettavasti, ja siitä johdut 

raportit pitää näyttää realistisia tuloksia esim. pörssiyhtiön tilinpäätöstiedot 

 

 

Vastaukset noudattavat samaa linjaa teorian kanssa. Merkityksellistä teollisen internetin ja big 

datan järjestelmissä on toiminnallisuuden täydellisyys, virheettömyys ja sopivuus.  

 

Luotettavuus. Haastattelussa luotettavuus ja turvallisuus yhdistettiin toisiin. Luotettavuutta pi-

dettiin erittäin tärkeänä etenkin big Datan ollessa kyseessä. Seuraavassa kahden haastateltavan 

kommentit luotettavuuden testauksesta. 

Luotettavuus ja turvallisuus ovat toteutusvaiheen prioriteetit ja niiden keskinäinen tär-

keys määräytyy asiakkaan ja projektin vaatimusten mukaan. Olennaista on tehdä rele-

vantti tuote, jonka toimintaan ja tietoturvaan voi luottaa. 
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Luotettavuus on erittäin tärkeä. Mitä enemmän Big Data tulee osaksi yrityksen tai ihmi-

sen arkea, sitä kriittisemmäksi osaksi päätöksentekoa se tulee; jopa päätöksen tekeväksi 

entiteetiksi. 

 

Luotettavuus. Big datan varmuuskopiointi on monimutkainen kysymys 

 

Luotettavuus: Työkalun tulee toimia luotettavasti suurten datamassojen käsittelyssä 

 

Haastatteluista voidaan päätyä samaan lopputulokseen teorian kanssa. Siinä painotettiin järjes-

telmien kytkeytymisen laatua, datan talletuksen ja säilytyksen luotettavuutta.  Kytkeytymistes-

tauksen tulisi kattaa sekä laitteet, yhteydet että laskenta. Big datan ja Hadoopin testauksessa tär-

keässä merkityksessä on korjaustestaus eli failoverin testaus.    

 

Suorituskyvyn tehokkuus. Suorituskyky nostettiin haastatteluissa esille jossakin määrin. Kirjal-

lisuus painottaa suorituskyvyn testauksen merkitystä enemmän kuin haastateltavat. Haastateltava 

kommentoi käyttötehokkuutta big dataan ja teolliseen internettiin liittyen. 

Käyttötehokkuus riippuu käyttötapauksesta.  

 

Käyttötehokkuus on tärkeä. IoT perustuu useimmin suureen viestiliikennemäärään, joka 

pitää prosessoida tehokkaasti ja luotettavasti.  

  

Käytettävyys. Haastatteluissa käytettävyys mainittiin sekä teollisen internetin että big datan yh-

teydessä. Ensimmäinen vastauksen oletetaan viittaavan enemmän teollisen internetin järjestel-

miin. Toisesta vastauksesta selviää, että haastateltavan mielestä big datan tietojärjestelmien käy-

tettävyys on riittävä. Mutta hän viittaa myös big dataa käyttävien järjestelmien käytettävyyteen, 

joita ei erittele. 

Soveltuvuus [ ] ovat ennakkoehdot toteutukselle. Ei kannata myydä väärä tai vaikeasti 

käytettävää tuotetta, jotta asiakastyytyväisyys ei laske. 

 

Käytettävyys -> Vähäinen. Tulkitsen tässä käytettävyydellä viitattavan nimenomaan Big 

Data tietojärjestelmiin, joita normaalisti eivät juuri informaation kuluttajat käytä. Näi-

den järjestelmien edessä olevat applikaatiot, jotka hyödyntävät big dataa ovat asia erik-

seen. 

 

Käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen testauksen ero näyttäisi olevan kirjallisuudessa häilyvä. 

Esimerkiksi tutkivasta testauksesta mainittiin, että asiakaskokemukseen painottuva testaus mer-

kitsee käyttäytymispainotteisen testauksen yhdistämistä tutkivaan skenaariopohjaiseen testauk-

seen. Lisäksi teoriassa mainitaan ”testaa kuten käyttäjä” -kulttuurista, joka korvaa ajattelutavan, 

jossa testataan vain vaatimuksia vasten. Tämän haastattelun vastaus tulkitaan kuitenkin niin, että 

tutkimuksen haastateltavat eivät mieltäneet käytettävyyttä samaksi kuin asiakas- tai käyttäjäko-



86 

 

 

 

kemus. Todennäköisesti käytettävyyttä ei ole testattu niissä haastateltavien henkilöiden projek-

teissa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että sitä ei testattaisi case-yrityksessä.  

 

Ylläpidettävyys. Haastattelussa ylläpidettävyys koettiin haastavaksi ja melko tärkeäksi. 

 

Ylläpidettävyys -> Aika tärkeä. Asiantuntijatyötä, joka mielestäni saa olla Big Data 

ekosysteemin evoluution aikana jopa haasteellista ylläpitää. Kuitenkin komponenttien 

välinen integraatio pitää olla löyhää 

  

Verrattuna haastattelujen vastauksiin aikaisemmissa tutkimuksissa ei mainittu ylläpidettävyyden 

testausta. Tutkimuksessa tulkitaan, että ylläpidettävyyden testaus hoidetaan regressio- ja integ-

raatiotestauksella sekä tutkivalla testauksella.   

 

Turvallisuus. Haastatteluissa teollisen internetin ja big datan turvallisuustestauksen arvioitiin 

olevan korkealla prioriteeteissa. Big datan testauksessa sitä pidettiin kriittisenä. 

Luotettavuus ja turvallisuus ovat toteutusvaiheen prioriteetit ja niiden keskinäinen tär-

keys määräytyy asiakkaan ja projektin vaatimusten mukaan. Olennaista on tehdä rele-

vantti tuote, jonka toimintaan ja tietoturvaan voi luottaa. 

 

Turvallisuus -> Kriittinen. Big Data järjestelmät tulevat sisältämään huomattavia mää-

riä dataa, joista osa henkilötietoja ja luottamuksellista tietoa. Yhdistelemällä näitä tieto-

ja muodostuu uutta, henkilökohtaista ja luottamuksellista uutta tietoa. Näihin tietoihin ei 

saa päästä vapaasti käsiksi 

 

Turvallisuus [… ] ovat toki tärkeitä, mutta niitä pystytään aika hyvin toistaiseksi kiertä-

mään ilman että niistä täytyy ihan hirveästi kantaa huolta. Big Data-järjestelmät eivät 

ole julkisia ja niiden rajaaminen on kohtuullisen helppoa. 

 

Teoriaosuudessa turvallisuutta pidettiin IT-strategioiden tärkeimpänä huolenaiheena ja IoT-

järjestelmissä kriittisenä toiminnan kannalta, jonka olisi oltava jatkuvaa ja mieluiten automati-

soitua. Tämän suhteen vastaukset olivat yhteneviä teorian kanssa. Poikkeuksena tästä oli yhden 

haastateltavan vastaus, jossa big datan turvallisuudesta ei oltu huolissaan, koska testauksessa 

järjestelmät eivät ole julkisia. 

  

Yhteensopivuus. Haastatteluissa teollisen internetin yhteensopivuustestauksen arvioitiin olevan 

kriittinen. Big datan yhteensopivuustestauksen kerrottiin riippuvan käyttötapauksesta. 

[Big data] Yhteensopivuus -> Riippuu käyttötapauksesta 

 

[Teollinen internet] Yhteensopivuus > Kriittinen  
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Teoria ja empiria vastaavat toisiaan yhteensopivuuden testauksessa. Kirjallisuudesta ei löytynyt 

mainintoja yhteensopivuuden testauksesta big datan yhteydessä. Teollisesta internetistä tutkijat 

pitivät tärkeänä, että kaikkialla IoT-ekosysteemissä testauksen on varmistettava laitteiden yh-

teentoimivuus. Yhteensopivuustestaus tulisi tehdä kaikilla konfiguraatioiden, tuoteversioiden, 

protokollaversioiden, mobiililaitteiden ja mobiilikäyttöjärjestelmien yhdistelmillä järjestelmän 

kaikissa osissa. Tuotteiden testauksessa tulisi varmistaa myös aikaisempien versioiden yhteen-

sopivuus.  

 

Siirrettävyys. Haastatteluissa siirrettävyyttä kommentoitiin big datan testaukseen liittyen. Vas-

taus käsitteli sisäisiä big datan järjestelmiä, joiden siirrettävyydestä ei oltu huolissaan.   

… siirrettävyys ovat toki tärkeitä, mutta niitä pystytään aika hyvin toistaiseksi kiertä-

mään ilman että niistä täytyy ihan hirveästi kantaa huolta. Big Data-järjestelmät eivät 

ole julkisia ja niiden rajaaminen on kohtuullisen helppoa. 

 

Teoria ja empiria vastaavat toisiaan myös yhteensopivuuden testauksessa. Kirjallisuudesta ei 

löytynyt mainintoja siitä ja haastatteluissa sen tärkeyttä ei korostettu.   

 

Laitteiden testaus ja yhteyksien testaus.  Haastattelussa ei kysytty erikseen laitteiden ja yh-

teyksien testauksesta. Tämän osalta haastattelua voi pitää vaillinaisena. Tätä olisi syytä tarkentaa 

myöhemmissä haastatteluissa. Integrointitestauksen yhteydessä haastateltava mainitsi laitteiston 

vaatimukset:  

[Suurimmat haasteet testauksessa industrial internetin testauksessa: ] Laitteiston moni-

puolisuus ja näihin tarvittavat integraatiot 

 

Testauksen automatisointi. Haastattelussa testauksen automatisointia pidettiin erittäin tärkeä-

nä. Big datan testauksessa sen merkitys oli suurempi kuin teollisen internetin testauksessa. Big 

datan automatisointia kommentoitiin seuraavasti: 

Tämä on tärkein, mitään muuta tapaa testata ei ole 

Testauksen automatisointi -> Olennainen 

 

Vastaukset ovat yhtenevät teorian kanssa. Teoriassa painotetaan automatisointia ketterien mene-

telmien ja regressiotestauksen yhteydessä. Se nostetaan esille erityisesti digitalisaation ja big 

datan testauksen yhteydessä. Sen sijaan teollisen internetin ja IoT:n testauksessa siitä mainitaan 

vain sivuten.  
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Tutkiva testaus. Haastattelussa kukaan ei maininnut tutkivaa testausta.  Sen sijaan kirjallisuu-

dessa se mainitaan erityisen monessa lähteessä. Sen väitetään olevan yksi määräävimmistä ket-

terien projektien menetelmistä, jota käyttää 40 % tutkimuksen organisaatioista. Asiakaskoke-

mukseen painottuvassa testauksessa tutkiva testaus yhdistetään skenaariopohjaiseen testaukseen. 

Sen mainitaan olevan yksi tärkeimmistä toimivan big data -testaustiimin taidoista. Tämä tutki-

mus päättelee, että vaikka tutkiva testaus voi olla haastateltaville vieras termi, sitä käytetään 

yleisesti. Tämä vaatii lisätutkimuksia. Jos case-yritys ei käytä tutkivaa testausta, sen käyttämi-

seen tulisi kannustaa ja koulutusta lisätä. 

    

Testausympäristö. Haastattelussa testausympäristö koettiin haastavaksi ja melko tärkeäksi 

Industrial internetin sovellusalueet voivat olla hyvin monenlaisia ja ympäristöt hyvinkin 

vaativia, joten testaajan ammattitaito voi laajentua huomattavasti. Esim. prosessori seu-

raa lämpötilojen vaihtelua 

 

Big datan testausympäristöä kommentoitiin näin: 

Testiympäristö (Automatisoinnin kannalta oleellinen) 

 

Testiympäristö -> kehitys- / testiympäristöt integraatiotestaukselle 

 

Haastattelut noudattavat aiempien tutkimusten linjaa ja painottavat testiympäristön tärkeyttä. 

Useissa tutkimuksissa tuotiin esille, että testausympäristön pystyttäminen vastaamaan reaalielä-

män tilanteita on haasteellista. Ympäristössä pitäisi esimerkiksi pystyä simuloimaan reaalimaa-

ilmaa vastaavia satunnaisesti ja heikosti toimivia yhteyksiä.  Big datan testauksessa ihanteelli-

nen testausympäristö olisi vaihtuvat olosuhteet, joissa käytetään reaaliaikaista, oikeaa dataa. Jos 

tätä ei voida toteuttaa, voidaan hyödyntää virtualisoinnin, testipetien ja pilvipalveluiden kapasi-

teetin tuomia mahdollisuuksia. 

 

Tämän tutkimuksen ulkopuolelta tulleen kokemuksen perusteella erillisen testausympäristön 

saaminen joissakin projekteissa on ollut hankalaa. Haastateltavien vastauksista ei suoraan käy 

ilmi miten ympäristön pystyttäminen heidän projekteissaan on onnistunut. Tämä tulee olemaan 

yksi tässä tutkimuksessa ehdotettava kehityskohde. 

  

Ketterät menetelmät ja DevOps ovat haastattelujen perusteella jonkun verran käytössä case-

yrityksessä.  

 

Teollisen internetin ketterien menettelemien käyttöä kommentoitiin: 
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Ketterät menetelmät on käytössä, mutta muuten koko testaus taitaa olla ihan levällään…   

 

Big datan ketterien menetelmien ja DevOpsin käyttöä kommentoitiin: 

 

Ketterät menetelmät (Tehdäänkö enää millään muulla mallilla?)  

 

DevOps -> Riippuu hallintamallista 

 

Kirjallisuudessa esitettyyn tutkimuksen vastanneista 54 % on ottanut käyttöön ketterän kehityk-

sen ja laajentunut projekti tiivistä yhteistyöhön painottavaan DevOpsiin. Vastauksien perusteella 

vedetään johtopäätös, että ketterät menetelmät ovat arkipäiväistyneet case-yrityksessä, mutta 

DevOpsin käyttö ei ole vielä juurtunut niille osastoille, joiden työntekijöitä haastateltiin. 

6.3   Big datan ja laskennan testaus  

 

Haastattelussa kysyttiin erillisiä big dataan liittyviä kysymyksiä. Vastaajat olivat data scientiste-

ja, testaajia ja kehittäjiä, joiden työ liittyy big dataa käyttäviin järjestelmiin tai analysoint iin. Osa 

tekee itse testausta kehitystyön yhteydessä, mutta useimmiten testaus hankitaan palveluna case-

yrityksen muita osastoilta Suomesta tai off-shoresta. 

 

Kysymys 1.  Kuvaa kokemuksia big datan testauksesta: Millaista testausta olet tehnyt? Millaisia 

välineitä olet käyttänyt? 

 

Kokemuksia ei varsinaisesti ole testaamisesta muuten kuin manuaalisesti PoC –

ympäristössä. Big Data –projekteja ei oikein vielä ole. 

 

Mallien testaus toteutetaan pitkälti kehitysympäristössä. Tällä hetkellä R ja Azure 

Machine Learning ovat olleet eniten käytössä. Toisaalta datan esikäsittely on tärkeässä 

roolissa ja sitä ei testata erikseen. 

 

Varsinaista testaamista on tehty hyvin vähän. Järjestelmätestausta ja Integraatiotestaus-

ta tehtiin käytännössä vain sen verran, että kaikki saatiin toimimaan harjoituksen ajaksi. 

Käytössä oli kolmannen osapuolen tekemiä järjestelmiä, joten alemman tason testaamis-

ta ei juuri tehty. Poikkeuksena oli järjestelmän päälle kehitettyjen algoritmien testaus ja 

jonkin verran tiedon laadun testausta (referenssidatan laatu) 

 

Kuten mainitsin yllä, integraatio- ja hyväksymistestaus on tärkeää, samoin kuin datan 

prosessoinnin testaus kuin datan prosessoinnin testaus. Ulkoisten datalähteiden kohdal-

la tulisi jatkuvasti testata rajapinnan toimivuutta ja saadun datan laatua. Testaus tulisi 

automatisoida niin, että testattavat skenaariot valitaan vaatimusten mukaisesti.  

 

En ole tehnyt big data –testausta, vaikka big data –alustojen kanssa olenkin ollut tekemi-

sissä. 
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ETL (Infomatica, IBM Datastage) testausta: Lähdejärjestelmiin datan syöttämistä, ETL 

ajon jälkeen kohdetaulujen tarkistaminen.  

Cognos raportoinnin testaus: Dimensiotaulujen datan syöttäminen, datan tarkistaminen 

raporteista. 

 

 

Kysymys 2. Mitkä ovat mielestäsi suurimmat haasteet big datan testauksessa? 

 

Varmaan se, että yleistä kokemusta on vähän eli ei ole malleja ja kokemusta välineistä.   

 

Riippuu niin paljon siitä mitä testataan. Puhutaanko analytiikan, vai inftran, vai tieto-

vuon testaamisesta. Kapasiteetti, suorituskyky ja skaalautuvuus ovat tietysti varmaan lä-

pileikkaavat yhteiset testauksen aiheet, mutta oikeellisuuden testaaminen on erilaista jo-

ka osa alueella. Suurin ongelma varmastikin on tarpeeksi suuren ja oikeaa tilannetta 

vastaavan määritellyn datasetin tuottaminen ja ajaminen järjellisessä ajassa. 

 

Suurimmat haasteet tulevat vaatimusmäärittelystä, eli tähän V-mallin mukaisesti hyväk-

symistestaus. Syy: Big Data on yhä hypeä ja hyvin monimuotoisesti ymmärretty hähmäi-

nen konsepti, josta ollaan eri mieltä. Yhdenmukainen näkemys puuttuu ja kommunikaatio 

asiakkaan vaatimuksista todennäköisesti tulee poikkeamaan todellisista tarpeista ja asi-

akkaan toivetilasta. 

 

Tiedon laadun testaaminen, tiedon turvallisuuden testaaminen, liiketoiminnan tarpeiden 

tulkkaaminen ja näiden perusteella tehdyn ratkaisun sopivuuden testaukset tulevat ole-

maan kaikista haasteellisimpia. Seuraavaksi haasteellisimmat testaukset tulevat olemaan 

suorituskykytestaus ja tietoturvatestaus. 

 

Riittävän ison testiympäristön rakentaminen. Jos siitä tehdään tuotannon kokoinen, tulee 

ympäristöstä helposti hintava. 

 

Suurimmat haasteet liittyvät datan käsittelyyn: taulujen alustaminen testidatalla tai so-

pivan testiaineiston valiseminen tuotannonkaltaisesta datasta. Testaustyökalujen puute 

on myös iso ongelma. Datan selaaminen vaatii todella hyvää taitoa SQL lauseiden muo-

dostamiseen. 

 

Kysymys 3. Seuraavassa listassa on lueteltu muita testauksessa huomioon otettavia asioita. Mitä 

niistä pitäisi erityisesti huomioida tai ottaa käyttöön liittyen big dataan? Onko nämä huomioitu 

tai käytössä big datan testauksessa? 

  

Hadoop toki on paletissa mukana, mutta sekin tulee esim. eri asiakasympäristöissä vas-

taan aivan eri konteksteissa ja eri työkalujen yhteydessä, eli mitään yleispätevää vas-

tausta noihin ei voi antaa. 

 

 

Big data käyttävien sovellusten testaus -> integraatiotestaus big data järjestelmän kans-

sa 

Big data koko prosessointiketjun testaus -> olennainen  

Hadoop: validation of pre-process,  -> integraatiotestaus + pre-processing unit testing 

Hadoop: validation of  MapReduce  -> Black box testing / unit testing, depends on case 
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Hadoop: validation of data extract and load -> unit testing and integration test 

 

Testiympäristö: Datan hallittavuus, mahdollisuus syöttää itse testiaineistoa testausta 

varten. Yleensä erillistä ympäristöä ei ole vaan joudutaan työskentelemään suurten da-

tamassojen parissa. Hidastaa testausta. 

Testauksen automatisointi: Suurten massojen testaus käsin on lähes mahdotonta ja erit-

täin virhealtista. Testaustekniikat perustuvat satunnaisotantaan 

Big data käyttävien sovellusten testaus 

 

Testiympäristön koko ja siihen datan generointi/siirto voi olla haastavaa. 

 

Haastattelujen perusteella big datan testausta pidetään tärkeänä, vaikka sen käyttö ei vaikuta va-

kiintuneelta. Mutta kaiken kaikkiaan haastateltavilla on selkeä käsitys miten testaus pitäisi teh-

dä. Suurimpina haasteina big datan testauksessa näyttäytyy liiketoiminnan tarpeiden ymmärtä-

minen ja asiakkaan vaatimusten selkeyttäminen. Toiseksi tärkeimmäksi nousee datan laatu, oi-

keellisuus, ja turvallisuus sekä reaalimaailman tilannetta vastaavan datan hakeminen ja käsittely 

ja tulosten esittäminen. Yleisesti ottaen vastauksissa korostuivat samat asiat kuin teoriassa: tieto-

turva ja suorituskyvyn testausta pidettiin haasteellisena. Ongelmalliseksi koettiin myös testaus-

mallien ja kokemuksen puute. Kun verrataan vastauksia kirjallisuudessa tärkeimpinä esiin tullei-

siin seikkoihin, haastateltavat painottavat samoja asioita. Kaikki V-mallin testaustasot ovat käy-

tössä. Mutta järjestelmä ja yksikkötestaus mainitaan vain yhdessä vastauksessa. Hadoopia käyte-

tään jonkun verran mutta myös R:ää. 

6.4   Testausosaamisen kehittäminen 

 

Haastattelussa kysyttiin: Millaista osaamista industrial internetin / big datan testaus mielestäsi 

vaatii testaajilta/testaustiimiltä? 

 Laitteiden toimintojen hallitsemista 

 Arkkitehtuurin hallitseminen 

 Toimintaympäristön hallinta 

 Analytiikan hallinta 

 Ohjelmointitaidot 

 Tutkiva testaus 

 Liiketoiminnan ymmärtäminen 

 Testiautomaation hallitseminen 

 Muuta? 

 

Tietokantojen ja kyselyjen ymmärtäminen on yksi ehdoton edellytys minusta BD:n kans-

sa. 

 

Periaatteessa kaikkia ylläolevia analytiikka, arkkitehtuuri ja liiketoiminta varmaan ko-

rostuu. 



92 

 

 

 

 

Analytiikan hallinta – Erittäin hyvä osaaminen tai muuten BD:n toteuttaminen on erit-

täin hankalaa 

 

Big Datan testaaminen eriää perinteisestä testaamisesta siinä, että sovellukset pyörivät 

datan käsittelyn ja informaation hyväksi käytön ympärillä. On tärkeää pystyä keskuste-

lemaan analytiikan kehittäjien kanssa, jotta ymmärtäisi mitä datan prosessoinnin ja mal-

linnusalgoritmien eri komponentit pyrkivät saamaan aikaan ja millaisia tuloksia niiltä 

odotetaan. Suurten datamäärien kanssa tulee eteen myös suorituskyky ja resurssien, ku-

ten muistin, hallinta, joten ne pitäisi ottaa osaksi testausta. 

 

Testiautomaation hallitseminen 

 

Big datan testauksessa kaikkein tärkeimpänä haastateltavat pitivät testiautomaation hallitsemis-

ta. Big datan testauksessa lähes yhtä tärkeänä koettiin liiketoiminnan ymmärtäminen, toimin-

taympäristön hallinta, analytiikan hallinta. Laitteiden toimintojen hallitsemista, ohjelmointitaito-

jen ja arkkitehtuurin hallitsemista ei pidetty kovin tärkeänä. Laitteiden toimintojen hallitsemi-

nen, tutkiva testaus ja suorituskyvyn testaus mainittiin vähiten tärkeimpinä.   

Laitteiden toimintojen hallitsemista – Vähintäänkin perustietoja ymmärtämään yleisim-

mät toiminnot. 

 

Teollisessa internetissä tulee vastaan varsin usein “käyttöliittymättömyys” eli tulisi olla 

ymmärrystä alemman tason testauksesta (API-testaus)   

 

Industrial internetin sovellusalueet voivat olla hyvin monenlaisia ja ympäristöt hyvinkin 

vaativia, joten testaajan ammattitaito voi laajentua huomattavasti. Esim. prosessori seu-

raa lämpötilojen vaihtelua. 

Analytiikan hallinta on varmasti tärkeätä. Tutkivatestaus on varmaan myös tärkeetä, 

koska kaikkea ei voi testata eksaktisti. 

 

Teollisen internetin testauksessa kaikkein tärkeimpänä haastateltavat pitivät testiautomaation ja 

ohjelmointitaitojen hallitsemista. Seuraavaksi tärkeimpänä listalta nousi laitteiden toiminnon, 

arkkitehtuurin ja analytiikan hallitseminen sekä toimintaympäristön hallinta ja liiketoiminnan 

ymmärtäminen.  Tutkiva testaus ja API- testaus mainittiin vähiten tärkeimpinä. 

6.5   Kilpailevien yritysten testauspalvelujen tarjoama  

 

Kilpailevien yritysten haastattelut tehtiin FiSTB Testing Assembly 2015 -tapahtumassa ja Tek-

nologia ’15 -messuilla. Haastattelut toteutettiin avoimena haastatteluna. Ensimmäinen teema oli 

yritysten teollisten internetin ja big dataan liittyvien tuotteiden toteutusratkaisut messujen esitte-

lymateriaalia apuna käyttämällä. Toinen teema oli miten yritykset testaavat järjestelmiä ja käyt-

tävätkö he oman talon sisäistä testausta vai ulkoisia testauspalveluja.    
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FiSTB Testing Assembly 2013-tapahtumassa oli noin kymmenen teollisen internetin ja big da-

tan testauspalveluja tarjoavaa yrityksiä. Moni yritys ei kertonut toiminnastaan ja asiakkaistaan 

yrityssalaisuuksiin vedoten. Monet yritykset esittelivät tuotteitaan ja palvelujaan, kuten suori-

tuskyvyn testausta. Teollisen internetin testauksen kuvattiin olevan kiinteässä yhteydessä sulau-

tettujen järjestelmien testaukseen. Näytteilleasettajien ja muiden alan yritysten www-sivujen 

perusteella voidaan päätellä, että Suomessa on tarjolla teollisen internetin ja big datan testauk-

seen keskittyneitä yrityksiä.   

 

Teknologia’15 messuilla esillä oli teollisen internetin, esineiden internetin, laitevalmistajien ja 

big dataan liittyvien tuotteiden, palvelujen ja järjestelmien yrityksiä. Varsinaisesti testauspalve-

luja tarjoavia yrityksiä ei ollut. Haastatteluissa kuitenkin selvisi miten yritykset ovat järjestäneet 

testauksen. Useimmilla yrityksillä testaus tehtiin talon sisällä ja se oli osa tuotekehitystä. Monet 

yritykset ostavat testauspalvelut ulkoa, etenkin erityisosaamista vaativan testauksen kuten suori-

tuskyvyn ja automaation testauksen. Huolimatta siitä, että monilla yrityksillä oli vahva tausta 

omalta toimialalta, tuotekehitys noudatti perinteisiä ohjelmistokehityksen rooleja, joissa on eril-

lisiä testaajia.   

6.6   Yhteenveto 

 

Tutkimuksen tulokset verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin ovat yllättävän samansuuntaisia. 

Jotkut erot, kuten järjestelmä-integraation testauksen, regressiotestauksen ja kenttätestauksen 

poisjääminen vastauksista, selittyvät sillä, ettei niitä oltu mainittu taustamateriaalissa. Merkittä-

vin ero aikaisempiin tutkimuksiin oli tutkivan testauksen puuttuminen haastateltavien vastauk-

sista. Toinen ero oli se, että näin pienellä otannalla tuli esille ylläpidettävyyden testaus, josta ei 

löytynyt mainintoja aikaisemmissa tutkimuksissa.  

 

Tämän luvun tutkimustulokset yhdistetään seuraavassa kappaleessa esiteltävään liiketoiminta-

malliin ja esitellään kappaleissa 8 ja 9. 
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7 Case-yrityksen liiketoimintamalli   
 

Tässä luvussa kuvataan Osterwalderin Canvas-liiketoimintamalliin perustuen ehdotus case-

yrityksen teollisen internetin, IoT:n ja big datan testauksen liiketoimintamalliksi. Ensimmäisessä 

luvussa kuvataan liiketoimintamalleja yleisellä tasolla sekä Osterwalderin Canvas-malli. Toises-

sa luvussa esitellään case-yrityksen toimintamalli. Kolmannessa luvussa arvioidaan yrityksen 

teollisen internetin, IoT:n ja big datan testauksen liiketoimintaa Canvas-mallin avulla. Neljän-

nessä luvussa esitetään yhteenveto ja ehdotus liiketoiminnan kehittämiseksi.  

7.1 Canvas-liiketoimintamalli 

 

Liiketoimintamallin tavoitteena on yrityksen toiminnan sopeuttaminen ympäristön muutoksiin 

reagoimalla ja etsimällä uusia mahdollisuuksia. Tämän ajan merkittävimmät muutostekijät ovat 

globalisaatio, digitalisaatio ja teknologinen kehitys. Globalisaatio kiristää kilpailua: yrityksen on 

määritettävä asemansa ja kilpailuetunsa aiempaa laajemmilla markkinoilla. Digitalisaatio muut-

taa asiakkaiden tarpeita ja markkinaolosuhteita, samalla kun sopeutuminen vaatii yritykseltä pe-

rusteellista muutosta. Teknologinen kehitys mahdollistaa uudenlaisen arvon luonnin ja välityk-

sen.  Huomioitavaa on, että yritys voi itse olla muutoksen alkuunpanija eikä pelkkä myötäilijä 

tai sopeutuja.  Liiketoimintamalli on työkalu, joka auttaa ymmärtämään mitä seuraamuksia muu-

tokset aiheuttavat liiketoimintaan sekä sopeutumaan muutoksiin.  Mallin keskeinen etu on rin-

nakkaisesti toimiva elementtien eristäminen ja linkittäminen toisiinsa. Hyvä liiketoimintamalli 

palvelee asiakkaan tarpeita uudesta näkökulmasta tai täydentää entisiä tarpeita. Se sisältää 

avainelementtejä, joiden matkimiseen kilpailijalla ei ole resursseja.  Hyvä liiketoimintamalli on 

helposti ymmärrettävä ja samaan aikaan julkista tietoa.  (Kutvonen 2012)  

 

Osterwalder (2005) kiteyttää liiketoimintamallin määritelmän näin: ”Liiketoimintamalli on kä-

sitteellinen työkalu, joka sisältää joukon kohteita, käsitteitä ja niiden suhteita ja jonka tavoittee-

na on ilmaista yksittäisen liiketoiminnan logiikka.  Se kuvaa arvoa, jota yritys tarjoaa yhdelle tai 

useammalle asiakassegmentille. Se on kuvaus yrityksen arkkitehtuurista ja kumppaniverkostos-

ta, jotka liittyvät arvon luomiseen, markkinoimiseen ja toimittamiseen sekä suhdepääomaan. 

Tavoitteiden kautta yritys saavuttaa tuottavan ja jatkuvan tulovirran.” Liiketoimintamalli on 

kuin strategian pohjapiirustus.  Strategia toteutetaan organisaation rakenteiden, prosessien ja jär-

jestelmien avulla. (Osterwalder et al 2010) 



95 

 

 

 

 

Osterwalderin kehittämä Business Model Canvas, Canvas-liiketoimintamalli, on kehittämisen 

työkalu, jolla voidaan kuvailla ja muokata liiketoimintamalleista erilaisia skenaarioita. Mallin 

(taulukko 5) pohjana on yhdeksän rakennuspalikkaa ja niiden keskinäinen vuorovaikutus 

 

Taulukko 5. Liiketoimintamallin yhdeksän rakennuspalikkaa (Osterwalder et al 2004) 

 

 
 

Rakennuspalikoiden sisään lisätään jokaisen osa-alueen tärkeimpiä asioita. Mallin palikoiden 

asettelu kuvaa miten kustannusrakenne (kulurakenne) ja tulovirrat (ansaintalogiikka) toimivat 

liiketoiminnan perustana. Arvolupauksen sijainti keskellä peilaa sen olevan liiketoiminnan ydin. 

Arvolupauksen vasemmalla puolella olevat tekijät - kumppanit (avainkumppanit, partnerit), toi-

minnot (arvonluonti, avainaktiviteetit) ja resurssit (avainresurssit) - mahdollistavat arvolupauk-

sen toteuttamisen. Oikealle puolella sijoittuvat tekijät - asiakassuhteet, asiakasryhmät (asiakas-

segmentit) ja jakelukanavat (kanavat) - kuvaavat miten arvolupaus viedään asiakkaille. Palikoi-

den painoarvo ja tarkastelun syvyys riippuvat yrityksen tilanteesta. Kehityksen kuluessa palikat 

painottuvat arvolupauksen vientiin. Liiketoimintamallin määritys voi lähteä liikkeelle mistä ta-

hansa rakennuspalikasta, mutta ne toimivat vuorovaikutteisessa suhteessa toisiinsa. (Osterwalder 

et al 2010)    
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Rakennuspalikat kattavat liiketoiminnan neljä pääaluetta: tuote, asiakasrajapinta infrastruktuurin 

hallinta ja taloudelliset näkökohdat. Osterwalder kutsuu pääalueita pilareiksi. (Osterwalder et al. 

2004). Pilarit perustuvat Nortonin ja Kaplanin näkemykseen liiketoiminnasta (Kaplan ja Norton, 

1992). Ensimmäinen pilari, tuote, pitäisi yrityksen johdon näkökulmasta nähdä innovaationa ja 

oppimisena, jotta yritys kehittyy ja luo arvoa. Toisen pilarin, asiakasrajapinnan, tulisi laittaa yri-

tys miettimään millaisena asiakas näkee sen. Infrastruktuurin hallinta johdattaa yrityksen arvi-

oimaan ja kiteyttämään missä sen pitäisi olla hyvä. Taloudellisten näkökohtien kuuluu saada yri-

tys pohtimaan toimintaansa omistajien näkökulmasta 

7.2 Case-yrityksen toimintamalli  

 

 

Kuva 22. Case-yrityksen toimintamalli v. 2016 alkaen (Tieto 2016b) 

 

Yrityksen sovellusliiketoiminnassa otetaan v. 2014 - 2016 käyttöön Lean-ajatteluun perustuva 

SIAM-toimintamalli, joka on esitetty kuvassa 22. Mallin tavoite on standardoida eri asiakkuuk-

sien toimintoja. Toimialojen ja asiakkuuksien perusteella tehdään jako tiimeihin, niin että saman 

toimialan asiakkuudet yhdistyvät samoihin tiimeihin. Leanin perusidea painottaa hukan poista-

mista (eliminating waste). Se tarkoittaa niiden tehtävien poisjättämistä, jotka eivät tuota lisäar-

voa asiakkaalle. SIAM-malli selkeyttää tiimien rooleja ja vastuita sekä ohjaa jatkuvaan paran-

tamiseen prosesseissa. Sovelluskehityksessä siirrytään ketterien kehitysmenetelmien käyttöön.   
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Tuotekehitys-liiketoiminta-alue (Product Development Services) toimii globaalisti. Toimiala-

ryhmiä ovat rahoituspalvelut (Financial Services), julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvin-

vointi (Public, Healthcare and Welfare) sekä teolliset ja kuluttajapalvelut (Industrial and Con-

sumer Services). Teolliset ja kuluttajapalvelut sisältävät valmistus-, vähittäismyynti- ja logis-

tiikka- sekä telecom-, media- ja energia-alueiden palvelut. Horisontaalisia toimintoja ovat Tek-

nologiapalvelut ja modernisaatio -toiminnot (Technology Services and Modernisation), Tuote-

kehityspalvelut (Product Development Services) ja Tukipalvelut (Support Functions). Tämän 

tutkimuksen kannalta mielenkiintoista on, että vuodesta 2016 alkaen Uusi data-vetoinen liike-

toiminta (New data-driven businesses) ja Teolliset ratkaisut (Industry Solutions) ovat erillisiä, 

riippumattomia toimintoja, kuten myös Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus (Business Con-

sulting and Implementation) verrattuna 2012 – 2015 strategian aikaiseen organisaatioon.  (Tieto 

2016b) 

Yritys työllistää Suomessa ja globaalisti satoja testausalueen osaajia. Testauspalvelut kuuluvat 

horisontaaliseen Teknologiapalvelut ja modernisaatio -toimintoihin. Testauspalveluja tuottavat 

myös toimialaryhmät. Palvelulinjoilta testausresursseja allokoidaan toimialaryhmien projektei-

hin. Toimialaryhmien testaajat työskentelevät pääsääntöisesti toimialan sisäisissä projekteissa.    

SIAM-malliin liittyen palvelulinjojen ja toimialakohtaisten testauspalvelujen rinnalla case-

yrityksessä on otettu käyttöön vuonna 2015 virtuaalisten osaamiskeskusten malli. Virtuaaliset 

osaamiskeskukset on jaettu toimialakohtaisiin ja teknologiakohtaisiin keskuksiin. Toimialakoh-

taiset keskukset on jaettu seuraavasti: pankki (Banking COE), telecom (Telecom COE), vähit-

täiskauppa (Retail COE), julkinen sektori ja terveydenhoito (Public Sector and Healthcare COE) 

ja teollisuus (Industry Testing COE). Teknologiakohtaiset osaamiskeskukset jakaantuvat suori-

tuskyvyn (Performance Testing COE), testauksen automaation (Automation Testing COE), mo-

biilin (Mobility COE), prosessien ja konsultoinnin (Process and Consulting COE) sekä pilvipal-

velujen (Cloud COE) osaamiskeskuksiin.  

Tässä tutkimuksessa on aiemmin todettu, että perinteinen testausorganisaatioiden malli, kuten 

Testing Center of Excellence (TCOE), on kehittymässä ketterään ja sekamuotoon samalla kun 

tarvetta uusien taitojen yhdistelmiin ilmenee. Vaikka case-yritys on siirtymässä vastavirtaan pe-

rustamalla osaamiskeskuksia, niissä on erilainen toimintatapa ja suurempi henkilöstön määrä 

kuin perinteisissä malleissa. Case-yrityksen osaamiskeskukset painottavat ketterien menetelmien 

käyttöönottoa sekä vahvistavat erilaisten toimialojen ja teknologioiden osaamista. 
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Tutkimuksen kirjoittamisvaiheessa ei tiedetä miten testauksen organisointi toteutuu käytännössä 

uudessa toimintamallissa. Todennäköisesti ne ryhmitellään uuden organisaation toimialaryh-

mien alle, niin että toimialakohtaiset pankki COE ja julkinen sektori ja terveydenhoito COE py-

syvät erillisinä, mutta telecom COE ja vähittäiskauppa COE siirtyvät teollisten ja kuluttajapalve-

lujen alle. Teknologiakohtaisten osaamiskeskusten oletetaan olevan horisontaalia toimintoja, 

jotka ovat kaikkien toimialojen käytössä. 

7.3 Case-yrityksen liiketoimintamallin rakennuspalikat  

7.3.1 Arvolupaus 

Arvolupaus antaa kokonaiskuvan yrityksen tarjoamasta. Se edustaa asiakkaalle tarjottavaa ko-

konaishyötyä, joka määritellään asiakassegmenttikohtaisesti. Se on kokonaiskuva yhdestä yri-

tyksen tuote- tai palveluryhmästä. Arvolupaus kuvaa miten yritys erottautuu kilpailijoistaan. 

Siihen perustuen asiakas valitsee yrityksen. Uutta arvoa tuotteelle tai palvelulle voidaan luoda 

erilaisilla tavoilla: uutuudella, parantuneella suorituskyvyllä, asiakaskohtaisella räätälöinnillä, 

vaivattomalla käytöllä, uudella teknologialla tai hinnalla. (Osterwalder et al 2010; Kutvonen 

2012). 

 

Case-yritys tarjoaa sisäisille ja ulkoisille asiakkaille testauspalveluja osana IT-

järjestelmäkehitystä ja erillisinä testauspalveluina. Testaus voi olla erillinen projekti tai projektin 

osa. Yrityksen globaali toimitusmalli pyrkii varmistamaan, että asiakkaiden käytettävissä on ai-

na optimaalinen yhdistelmä paikallisia resursseja sekä near shore ja off shore -resursseja. Glo-

baali malli takaa kilpailukykyisen toimitushinnan. Kaikissa maissa käytetään samoja menetel-

miä, ympäristöjä ja standardeja. (Tieto2015g; Tieto 2015h; Tieto2015i). 

 

Yrityksen tarjoama hyöty ja arvo asiakkaalle perustuvat erottautumiseen, joka pohjautuu vank-

kaan toimialaosaamiseen, pitkiin asiakassuhteisiin ja uudistumiseen. Teollisen internetin, IoT:n 

ja big datan testauksen liiketoiminta pohjautuu teollisuuden projekteissa hankittuun kokemuk-

seen sekä uusiin innovaatioihin. Vuonna 2016 toteutettava uusi organisaatiorakenne nostaa da-

tavetoisen liiketoiminnan sekä teolliset ratkaisut esille erillisinä yksikköinä. Tästä voidaan tehdä 

oletus, että yritys tulevaisuudessa panostaa niihin voimakkaasti (Tieto 2016b). Vielä ei ole tie-

dossa, miten laadun varmistus ja testaus on järjestetty uusien yksiköiden toiminnassa. Voidaan 

olettaa, että testaus tuotetaan joko yksikköjen sisällä tai se hankitaan testausosastolta. Yrityksen 
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verkkosivuilla esitellään big datan ja varsinkin teollisen internetin ratkaisuja ja referenssejä 

näyttävästi.  

 

Yrityksen strategia painottaa avoimuutta ja yhdessä innovointia asiakkaiden ja kumppanien kes-

ken. Teollisen internetin liiketoiminnassa yhtiö hakee uutta tapaa toimia yrityksen sisäisillä start 

upeilla. Siinä yhdistyy yrityksen verkkosivujen mukaan suuren yhtiön osaaminen ja asiakaskon-

taktit start upin ketteryyteen ja joustavuuteen (2015f). Mielenkiintoista on start up -termin käyttö 

näin suuren yrityksen sisäisessä liiketoiminnassa, koska yleisesti termi viittaa kasvuyritykseen, 

joka ei tuota vielä voittoa. 

7.3.2 Kohderyhmä   

Kohderyhmä eli asiakasryhmä on ensimmäinen asiakasrajapinnan pilariin kuuluvista elemen-

teistä. Kohderyhmän valinta tapahtuu päättämällä mitä asiakassegmenttejä, yritys- tai ihmisryh-

miä, palvellaan ja mille segmenteille ei tarjota tuotteita ja palveluja.  Segmentoinnilla yritys oh-

jaa resurssit arvolupauksesta eniten kiinnostuneille kohderyhmille ja samalla auttaa sopivien ka-

navien valintaan. Segmenttejä voi olla yksi tai useampi. Ryhmittely voidaan tehdä esimerkiksi 

samankaltaisten tarpeiden tai toimintatapojen perusteella. Segmenttien tavoittamiseen tarvitaan 

erilaiset jakelukanavat. Kaikki suhteet ja niiden kannattavuus ovat eri luokkaa, samoin maksuha-

lukkuus määräytyy erilaisilla perusteilla. Segmentin valinnan perusteella voidaan liiketoiminta-

malli luoda niin, että se huomioi asiakkaan tarpeet. (Osterwalder et al 2010; Kutvonen, 2012; 

Kuuva 2013).  

 

Vuosien 2012 - 2015 strategiassa case-yrityksen painopisteet olivat markkinoilla, joissa se oli 

kolmen johtavan IT-palvelutuottajan joukossa, käytännössä Suomen ja Ruotsin markkinat. Tuo-

tekehitystoiminnassa tavoiteltiin globaalisti vahvaa asemaa. Vuoden 2016 alussa esitelty strate-

gia 2016 - 2020 määrittelee tavoitteeksi olla Pohjoismaiden johtava ohjelmisto- ja palveluyritys 

sekä kiihdyttää innovaatiota ja kasvua Pohjoismaissa ja sen ulkopuolella. Uusi strategia painot-

taa informaation merkitystä jatkuvasti kasvavan yhteiskunnallisen ja taloudellisen lisäarvon 

tuottajana. Yrityksen tavoitteena on olla mukana tässä muutoksessa ja hyödyntää datakeskeisen 

maailman tarjoamat merkittävät mahdollisuudet. (Tieto 2016b) 

  

Yrityksen strategian mukaan toimialaosaamista pyritään vahvistamaan. Sen perustana ovat tär-

keimmät kohderyhmät eli pitkäaikaiset asiakassuhteet ja asiakkaiden ydinprosessien ymmärtä-
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minen.  Yrityksellä on pitkiä asiakassuhteita julkisen hallinnon kanssa, kuten verohallinnon ja 

vaalijärjestelmien kautta. Mutta toisaalta yritys toteaa kuitenkin sijoittavansa uusiin, kasvaviin 

toimialoihin. Uusille toimialoille yritys on perinteisesti laajentunut yritysostojen kautta. Vuonna 

2015 osti kolme yritystä: sisällönhallintaratkaisuja tarjoavan norjalaisen Software Innovationin 

(2016d), ruotsalaisen paperi- ja metsäteollisuuden konsultointia tarjoavan Imanon (2016e) ja 

suomalaisen monikanavaisia kaupankäynnin ratkaisuja tarjoavan Smilehousen (2016f). Software 

Innovation ja Imano tukevat Norjan markkinoille pääsyä. Smilehousen hankinnalla yritys kas-

vattaa digitaalisen asiakaskokemuksen osaamista.   

 

Yrityksen kohderyhmänä ovat monialaiset asiakasryhmät ja segmentit. Kohderyhmiin jako to-

teutuu yrityksen toimialakohtaisessa rakenteessa, joka on jaettu omiin segmentteihin. Toimialoja 

ovat esimerkiksi rahoituspalvelut sekä teolliset ja kuluttajapalvelut sekä datavetoinen liiketoi-

minta ja teolliset ratkaisut, jotka on jaettu omiin asiakaskohtaisiin segmentteihin. Varsinaiseen 

massamarkkinointiin tai niche-tyyppisiin markkinoihin yritys ei panosta. Lisäksi on huomioita-

va, että yrityksen uuden strategian mukaisesti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien kautta toi-

mimisen avulla erityisaloille keskittyvän testauksen on mahdollista saavuttaa uusia kohderyhmiä 

ja mahdollisesti laajentua niche markkinoille. Digitaalisuuden kehitys luo uusia kohderyhmiä 

sekä muuttaa nykyisen kohderyhmien liiketoiminnan ja tietotekniikan tarpeita. 

 

Jos teollisen internetin, IoT:n ja big datan testauspalvelujen liiketoiminta laajentuu, sen kohde-

ryhmäksi arvioidaan samat kohderyhmät kuin datavetoisella liiketoiminnalla ja teollisen ratkai-

sujen liiketoiminnalla sekä teollisten ja kuluttajapalvelujen liiketoiminnalla. Käytännössä tes-

tauspalveluja ei markkinoida koko asiakkaalle vaan tietylle asiakkaan liiketoiminnan osa-

alueelle. Markkinointi tapahtuu yhteistyössä toimialojen myyntiorganisaatioiden tai asiakasvas-

taavien kanssa sekä suoraan pitkäaikaisten asiakaskontaktien kautta. Uusiin asiakkaisiin ollaan 

yhteydessä myös messuilla ja alan seminaareissa. 

7.3.3 Jakelukanava 

  

Jakelukanava on liiketoimintamallin kolmas rakennuspalikka. Jakelukanava kuvaa erilaiset kei-

not miten yritys viestii asiakkaalle ja miten tavoittaa heidät, jotta täyttää arvolupauksen. Asiak-

kaisiin ollaan yhteydessä erilaisten viestintä-, jakelu- ja myyntikanavien kautta. Kanavat ovat 

suoria tai epäsuoria. Suoria kanavia ovat myyntihenkilöstö ja nettisivustot, epäsuoria myymälät 

ja tukkukauppa. Kanavat voivat olla yrityksen omia kanavia tai yhteistyökumppaneiden käyttä-
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miä kanavia. Asiakassegmenteille kannattaa valita omanlaisensa tehokas kanava. Kanavia käyte-

tään viidessä vaiheessa: kiinnittämään asiakkaan huomio, välittämään tietoa, ostomekanismin 

välineenä, arvon toimittamisessa asiakkaalle sekä myynnin jälkeisessä tukipalveluissa ja jälki-

markkinoinnissa. (Osterwalder et al 2010; Kutvonen, 201; Kuuva 2013) 

 
Teollisen internetin, IoT:n ja big datan testauspalvelujen liiketoiminta hyödyntää nykyisen liike-

toiminnan jakelukanavia. Sovelluskehityksen SIAM-mallissa sekä toimialoilla on selkeät roolit 

asiakkaan suuntaan niin viestinnän, myynnin, kehityksen kuin toimitusten jälkeisissä tukipalve-

luissa. Case-yritys viestii asiakkaille tuotteista ja palveluista suorien kanavien, myyntiorganisaa-

tion ja verkkosivujen kautta. Epäsuoria kanavia, kuten myymälöitä ja tukkukauppaa, yrityksellä 

ei ole. Esimerkkinä kanavista käytetään myynnin rooleja. SIAM-mallin rooleista customer en-

gagement manager tekee asiakkaalle ideoita ja ehdotuksia tarjoaman parantamiseksi ja uusista 

ominaisuuksista. Hän on vastuussa ylläpidosta ja kehityksestä asiakkaan suuntaan. Toimialoilla 

vastaavat roolit ovat customer manager ja customer executive. Myynnistä ja markkinoinnista 

vastaavat henkilöt toimivat yhteistyössä. Verkkosivuilla myynnin ja markkinoinnin yhteyshen-

kilöt on esitetty selkeästi: jokaiselle fokusalueelle, toimialalle ja palvelulle on ilmoitettu palve-

lupäällikkö tai muu yhteyshenkilö. Yritys on viime vuosina aktivoitunut sosiaalisessa mediassa, 

kuten Facebookissa ja Twitterissä. 

 

Tyypillisesti jakelukanavat viestivät yhteistyöstä sekä omia että kumppanien kanavia käyttäen. 

Yrityksen teollisen internetin sivut (Tieto 2015f) ilmoittavat kumppaniekosysteemin toimijoiksi 

yrityksiä, kuten Fouga IT, Livion Oy, Oliotalo Oy ja TreLab. Mikään kyseisistä kumppaneista ei 

mainitse pääyhteistyökumppaniksi case-yritystä. Tätä tilannetta tulisi yrittää parantaa, jotta toi-

mialaosaaminen tulisi näkyväksi myös kumppanien kautta. 

7.3.4 Asiakassuhteet 

 

Asiakassuhteet on neljäs liiketoiminnan rakennuspalikka. Se kuvaa tavat, joilla eri asiakasseg-

mentteihin ollaan yhteydessä.  Yritys voi rakentaa asiakassuhteen eri tavoilla. Joka tapauksessa 

suhteen laatu vaikuttaa yrityksen imagoon ja kustannuksiin. Asiakassuhteilla on kolme perusteh-

tävää: uusien asiakkaiden hankinta, asiakasuskollisuus ja myynnin vahvistus. Näiden lisäksi 

suhteet ylläpitävät yhteisöllisyyttä, oppimista ja yhdessä luomista (co-creation). Suhteet voivat 

olla henkilökohtaisia tai automatisoituja. Yrityksen ja asiakkaan keskeisellä toiminnalla on vai-
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kutus suhteen kestävyyteen. (Osterwalder et al 2010; Kutvonen, 2012; Kuuva 2013). Suhteiden 

arvo kannattaa punnita. Arvottomiin asiakassuhteisiin ei kannata panostaa. 

 

Yritys on yhteydessä asiakkaisiin henkilökohtaisesti sekä tietojärjestelmien kautta. SIAM-

mallissa sekä toimialoilla rooleilla on omat tehtävänsä asiakassuhteiden hoidossa tuotteen elin-

kaaren eri vaiheissa. Esimerkkinä rooleista on SIAM-mallin Rapid response team manager, joka 

tehtävänä on valvoa palvelupyyntöjä ja niiden ratkaisuja SLA:ta vasten tai Release manager, 

jonka vastuulla on toimitusten hoitaminen. Yritys kerää säännöllisesti palautetta asiakkaiden 

tyytyväisyydestä. 

 

Asiakassuhteiden luonnissa yrityksen strategia painottaa avoimuutta ja yhdessä innovointia. Tä-

tä strategiaa on toteutettu esimerkiksi teollisen internetin liiketoiminnassa yrityksen sisäisillä 

start upeilla, joissa yhteistyö asiakkaan kanssa on keskeisessä roolissa. Yhdessä innovointi vah-

vistaa niin asiakasuskollisuutta kuin myyntiä mutta myös molemmin puolista oppimista.  

 

Teollisen internetin, IoT:n ja big datan testauspalvelujen liiketoiminnassa ja liiketoiminnassa 

asiakassuhteiden lähtökohta on voitettu kauppa tai tarjouskilpailu. Asiakassuhteiden jatkumisen 

edellytys on onnistuneet toimitukset ja jatkuvan palvelun toiminta. Nämä kaikki ovat kytköksis-

sä tuotteiden ja palvelujen jatkuvaan kehittämiseen, uudistumiseen ja hintakilpailuun. 

7.3.5 Arvonluonti   

 Arvonluonti on ensimmäinen infrastruktuurin hallintaan kuuluvista elementeistä ja varsin kes-

keinen yrityksen toiminnan kannalta. Canvas-mallissa sitä vastaa avainaktiviteetit eli avaintoi-

minnot. Se kuvaa toimintojen ja resurssien järjestämistä. Arvonluonti, kuten myös avainresurs-

sit, auttavat yritystä luomaan ja tarjoamaan arvolupauksen. Lisäksi se avustaa markkinoille pää-

syä, suhteiden ylläpitoa asiakassegmentteihin ja tulojen saamista. Se sisältää prosessit ja kaikki 

tarvittavat sisäiset ja ulkoiset toiminnot ja yhteydet, jotta asiakkaalle pystytään tuottamaan ar-

voa. Arvonluonti kuvaa miten arvolupaus voidaan tuottaa toimintojen kautta. (Osterwalder et al 

2010; Kutvonen, 2012; Kuuva 2013) 

  

Erilaisilla liiketoimintamalleilla on eri avainaktiviteetit. Yleisimmin yrityksen avainaktiviteette-

ja ovat tuotanto, tuotekehitys, markkinointi ja myynti. Avainaktiviteettejä voivat olla yksilölliset 
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ongelmanratkaisut, kuten konsultointi. Tietoteknisiin avainaktiviteetteihin kuuluvat yleisesti 

alustanhallinta ja verkostotoiminnot. (Osterwalder et al 2010; Kutvonen, 2012) 

   
Case-yrityksen strategian päätavoite on IT-palvelut, jotka kasvattavat asiakkaalle tuotettua lisä-

arvoa. Nämä ovat yrityksen avainaktiviteetteja. Big datan, teolliseen internetin ja IoT:n testauk-

seen liittyvä keskeisin arvolupaus eli avainaktiviteetti on asiakkaan ongelman ratkaisu yhdistet-

tynä vahvaan toimialaosaamiseen ja testauskokemukseen. Toimialaosaaminen sisältää teollisen 

internetin, IoT:n ja big datan tuntemuksen. Yrityksellä on kattava osaaminen testauksen eri osa-

alueilta, kuten ketterästä testauksesta, testauksen automatisoinnista ja testausympäristöistä. (Tie-

to 2016a) 

 

Esimerkkejä testauksen arvolupauksista ovat seuraavat yrityksen verkkosivulla esitellyt arvolu-

paukset suorituskyvyn testauksen alueella.  

 

Hyödyt yritykselle 

 toiminnallisen tehokkuuden kasvu 

 liiketoiminnan epäonnistumisen riskin minimointi 

 yrityksen tyytyväisyyden kasvu 

 asiakkaiden luottamuksen maksimointi. 

Hyödyt käyttäjälle: 

 parhaan mahdollisen käyttökokemuksen varmistaminen 

 luottamuksen rakentaminen varmistamalla luotettavuus ja käytettävyys 

 merkki- ja tuoteuskollisuus. 

Kustannushyödyt 

 uusien laitteistoinvestointien pienentäminen optimoimalla nykyinen käyttöympäristö 

 tuotantokatkosten välttämisen tuottamat säästöt 

 hyvä tuotto investoinneille tapahtumien, tilausten ja ostojen määrän kasvaessa.  

(Tieto 2013i)  

 

Yrityksen verkkosivuilla testauspalveluiden etuja ja erilaisia palveluja esitellään kattavasti 

(2016c). Testauspalveluiden etuina tuodaan esille myynnin kasvattaminen, kun korkealaatuiset 

tuotteet saadaan markkinoille nopeasti ja kustannuksia säästäen samalla kun asiakastyytyväisyys 

kasvaa. Testaukseen panostamisella ja ammattimaisen testaushenkilöstön käytöllä vastuu laa-

dusta siirtyy pois liiketoiminnan ammattilaisilta. Asiakkaat voivat ostaa testauspalveluja jousta-
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vasti ja skaalautuvasti kunkin projektin tarpeiden mukaan esimerkiksi päiväkohtaisesti. Case-

yritys ei ole varsinaisesti profiloitunut erityisesti testauspalvelujen tuottajana; testaus on osa lii-

ketoimintaa. Teollisen internetin, IoT:n ja big datan testauspalvelujen liiketoiminta jatkaa to-

dennäköisesti samalla linjalla. 

7.3.6 Resurssit 

Resurssit on liiketoimintamallin kuudes rakennuspalikka. Osterwalderin alkuperäisessä taulu-

kossa sen nimi oli ydinosaaminen. Se on liiketoimintamallin keskeinen infrastruktuuri, joka on 

useimmiten kilpailuedun perusta. Resursseja käytetään toteuttamaan liiketoimintamalli. Resurs-

sit voivat olla omistettuja, vuokrattuja tai avainpartnerien tarjoamia. Ne ovat aineellisia tai ai-

neettomia. Resurssit eli ydinosaaminen on toimintoja, joita käyttämällä yritys luo ja tarjoaa ar-

volupauksen, pääsee markkinoille, ylläpitää suhteita asiakassegmentteihin ja saa tuloja. Erilaiset 

resurssit ovat keskeisiä erilaisissa liiketoimintamalleissa. Arvonluonti tarkoittaa resurssien jär-

jestämistä arvolupauksen täyttämiseksi. (Osterwalder et al 2010; Kutvonen, 2012; Kuuva 2013) 

 

Case-yrityksen testauksen liiketoiminnan aineettomista resursseista tärkeimmät ovat ihmiset ja 

heidän ammattitaitonsa ja testausosaamisensa sekä yrityksen johdon kyky johtaa testauksen lii-

ketoimintaa ja tehdä siihen liittyviä päätöksiä. Tärkeä aineeton resurssi on yrityksen tavara-

merkki. Aineellisia resursseja ovat yrityksen toimitilat, testaukseen liittyvät ohjelmistot ja lait-

teet sekä yrityksen taloudellinen vakavaraisuus. Yritys käyttää pääasiallisesti testaushenkilöstön 

omaa osaamista, mutta tarvittaessa hankkii erityisosaamisen ulkoistuksen tai yhteistyökumppa-

nien avulla.  

 

Case-yrityksen ydinosaaminen testauksen alueella muodostuu testauksen konsultoinnin, testaus-

palvelujen ja testaustyökalujen palveluratkaisujen tarjoamisesta. Kaikki palvelut ovat tärkeitä 

resursseja niin jakelukanavia, asiakassuhteita kuin tulovirtoja varten. Testauspalveluja tarjotaan 

sekä sisäisille ja ulkoisille asiakkaille osana IT-järjestelmäkehitystä ja erillisinä testauspalvelui-

na. Yrityksellä on toimialakohtaisten testausyksiköiden lisäksi erilliset yksiköt ja tuotteet suori-

tuskyvyn testaukseen, testiautomaatioon ja testaukseen pilvipalveluna. Kuvassa 23 on esitetty 

ns. Quality SCAN framework, joka kuvaa testauspalvelujen tarjoamaa. 
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Kuva 23. Case-yrityksen Quality SCAN framework (Tieto 2016c) 

 

Testaustyökalut palveluna -ratkaisu (TTaS) on pilvipalveluun ja HP Application Lifecycle Ma-

nagement (ALM) -testauksenhallintatyökaluun perustuva tuote, jossa ohjelmisto ja ympäristö 

ovat case-yrityksen ylläpitämiä. Testauksenhallintatyökalun avulla asiakas voi hallita oman oh-

jelmistoratkaisunsa testausprosessia, yleisestä testauksenhallinnasta testausautomaatio- ja suori-

tuskykytestaukseen sekä mobiilitestaukseen. Asiakkaan ei tarvitse hankkia itse lisenssejä, laittei-

ta, ohjelmistoja ja henkilöstöä työkalun käyttöön. (Tieto2016a) 

 

Kun arvioidaan teollisen internetin, IoT:n ja big datan testauksen liiketoimintaa, yritys pystyy 

hyödyntämään olemassa olevia resursseja. Alojen erikoisosaamista varten yrityksen kannattaa 

kasvattaa toimialaosaamista esimerkiksi kouluttamalla big dataan testaukseen erikoistunutta 

henkilöstöä.   

7.3.7 Partneriverkosto   

Partneriverkosto on liiketoimintamallin seitsemäs rakennuspalikka. Se kuvaa mitä yhteistyöso-

pimuksien verkostoa toisten yritysten kanssa tarvitaan arvon tarjoamiseksi ja kaupallistamiseksi 

tehokkaasti. Kumppanuuksien solmimisen syyt vaihtelevat. Syynä voi olla liiketoimintamallin 

optimointi, riskien ja epävarmuuden hallinta tai erityisten resurssien ja toimintojen hankinta. 

Kumppanuuden hyöty on oman ydinosaamisen hyödyntäminen ja omiin vahvuuksiin keskitty-

minen. Yrityksen partneriverkosto kuvaa ne toiminnot ja resurssit, jotka on siirretty partnereille. 

Avoin innovaatio ja internet ovat lisänneet avainpartnerien merkitystä. Avainpartnereita on neljä 

perustyyppiä: strategiset kumppanuudet, joihin ei liity kilpailua, yhteistyötä ja kilpailua yhdistä-
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vät kumppanuudet (co-opetition), yhteisyritykset (joint venture) sekä toimittajayhteistyö. (Os-

terwalder et al 2010; Kutvonen, 2012; Kuuva 2013) 

 

Teollisen internetin alalla case-yritys toimii aktiivisessa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa ja 

etsii uusi pk-yrityksiä ekosysteemin jäseneksi. Kumppaneiden teknologioiden tavoitteena on 

täydentää tarjontaportfoliota ja mahdollistaa teollisuusalakohtaisten ratkaisujen luominen. 

Kumppaniekosysteemin toimijoita ovat mm. Fouga IT, Livion Oy, Oliotalo Oy ja TreLab. Fou-

ga IT:n teollisen internetin tuotteiden avulla voidaan tuottaa käyttökohteiden tietoa reaaliajassa 

ja esittää ne kartalla. Tätä tietoa hyödynnetään mm. työnohjauksessa ja muussa tuottavuuden 

parantamisessa. Livion Oy:n tuotteet tarjoavat mm. kommunikointialustan antureiden, logiikan, 

laitteiden ja järjestelmien väliseen kommunikointiin, seurantaan ja ohjaukseen. Oliotalo on eri-

koistunut koneiden ja laitteiden etäkäytön ja etäkunnon ratkaisuihin. Trelabin tuoteisiin kuuluu 

esimerkiksi älykäs sensoriratkaisu teollisille laitteille. (Tieto 2015f) 

 

Case-yrityksen yhteistyökumppaneita teknologian alalla ovat yrityksen verkkosivujen mukaan 

Google, IBM, Microsoft, Oracle ja SAP. (Tieto 2015a) Testausautomaatiotyökaluissa yrityksellä 

on kumppanuussuhteita johtavien työkalutoimittajien kanssa, kuten HP:n ja IBM:n kanssa. Käy-

tössä on avoimeen lähdekoodiin perustuvia työkaluja, kuten Test Complete ja Selenium. Työka-

lun valinnassa kiinnitetään huomio sovelluksen koko elinkaareen ja siihen, että koko testaus on-

nistuu myös erilaisissa järjestelmissä ja sovelluksissa. (Tieto 2015a) Testauksen hallintavälineis-

tä yrityksessä on käytössä ALM, Jira ja Microsoftin Test Manager. 

 

Teollisen internetin, IoT:n ja big datan testauksen liiketoiminta pystyy hyödyntämään varsinkin 

teknologian yhteistyökumppaneita. Kumppaniekosysteemien toimijoiden kanssa uutta liiketoi-

mintaa voisi kasvattaa case-yrityksen testausosaamisen tarjoaminen. Samalla se edesauttaa uu-

den oppimista, mitä molemmat osapuolet voivat hyödyntää liiketoiminnassa. 

7.3.8 Kustannusrakenne 

Kustannusrakenne on liiketoimintamallin kahdeksas rakennuspalikka. Se tekee yhteenvedon lii-

ketoimintamallin rahallisista seurauksista eli kuluista. Muiden rakennuspalikoiden toiminnasta 

tulee kuluja. Ne voidaan arvioida resurssien, arvonluonnin ja partnerien määrittelyn perusteella. 

Kuluissa on kaksi ääripäätä: kustannukset ja arvo. Yritykselle tulee kustannuksia arvon luomi-

sesta, markkinoimisesta ja toimittamisesta asiakkaille. Kustannusrakenne vaikuttaa muihin ra-
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kennuspalikoihin: kohderyhmään, jakelukanavaan, asiakassuhteisiin, resursseihin ja partneriver-

kostoon. Kustannukset muodostuvat kiinteistä ja muuttuvista kuluista.  (Osterwalder et al 2010; 

Kutvonen, 2012; Kuuva 2013) 

  

Tämä tutkimus ei ota kantaa case-yrityksen testauksen liiketoiminnan kustannusrakenteeseen, 

vaan toteaa sen noudattavan yrityksessä käytössä olevaa kustannusrakenteen mallia, jonka glo-

baali toimitusmalli hyödyntää near shoren ja off shoren henkilöstöä. Yritys on yksi Pohjoismai-

den suurimpia ja vanhimpia IT-alan yrityksiä, joten sen kustannusrakenteen voi olettaa olevan 

ammattimaisesti hoidettu. 

7.3.9 Ansaintalogiikka 

Ansaintalogiikka on liiketoimintamallin yhdeksäs ja viimeinen rakennuspalikka. Se kuvaa tapaa, 

millä yritys saa rahaa erilaisten tulovirtojen kautta. Asiakassegmentti maksaa arvosta, joka on 

luotu sille. Yrityksen on pohdittava onko tarjottu arvo ja tulovirta oikeassa suhteessa. Ansainta-

logiikka voi muodostua monista tulovirroista, joihin liittyy erilaiset hinnoittelumekanismit. Vir-

rat voivat vyöryä kertamaksuina tai toistuvina maksuina. Asiakkaan kanssa voidaan neuvotella 

kiinteistä tai dynaamisista hinnoista. Tulovirrat vaikuttavat yleensä eniten liiketoimintamallien 

muutoksiin. (Osterwalder et al 2010; Kutvonen, 2012; Kuuva 2013) 

 

Tämä tutkimus ei ota kantaa myöskään case-yrityksen testauksen liiketoiminnan ansaintalogiik-

kaan. Tutkimus toteaa sen noudattavan yrityksessä käytössä olevaa ansaintalogiikan mallia. Yri-

tyksen viime vuosien tulosten perusteella tutkimus olettaa ansaintalogiikan olevan kunnossa. 

7.4 Yhteenveto 

 

Tämän tutkimuksen liiketoimintamallin tavoitteena on case-yrityksen testauksen toiminnan so-

peuttaminen reagoimalla ympäristön muutoksiin ja hakemalla uusia mahdollisuuksia. Arvioi-

malla edellisissä luvuissa esitettyjen osa-alueiden tilannetta ja vuorovaikutusta toisiinsa, voidaan 

todeta, että yrityksellä on hyvät mahdollisuudet luoda uutta liiketoimintaa big datan, IoT:n ja 

teollisen internetin testauksen kautta.  Todennäköisesti niiden testaus tarjotaan kuitenkin IT-

järjestelmien osana, kuten muukin testaus on pääsääntöisesti tähän asti tarjottu. 

 

Canvas-mallin liiketoiminnan rakennuspalikat ovat kiitettävässä kunnossa. Pääkohdat on esitetty 

taulukossa 6. Teollisen internetin, IoT:n ja big datan testauksen liiketoiminta pohjautuu teolli-
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suuden IT-palveluissa hankittuun kokemukseen sekä uusiin innovaatioihin. Uusi organisaatiora-

kenne nostaa data-vetoisen liiketoiminnan sekä teolliset ratkaisut esille erillisinä yksikköinä. 

Yritys panostaa asiakkaan kanssa innovointiin ja sisäisiin start upeihin, mikä kuvaa yrityksen 

uudistumiskykyä. Yrityksellä on vahva teollisen internetin, IoT:n ja big datan tuntemus, jotka 

ovat uudessa strategiassa erikoisasemassa. Case-yrityksen resurssit testauksen alueella muodos-

tuvat testauksen konsultoinnin, testauspalvelujen ja testaustyökalujen palveluratkaisujen tarjoa-

misesta. Lisäksi yrityksellä on kattava osaaminen testauksen eri osa-alueilta, kuten ketterästä 

testauksesta, testauksen automatisoinnista ja testausympäristöistä. Yrityksellä on testausliike-

toiminnalle selkeä kohderyhmä, toimivat jakelukanavat ja vakiintuneita ja uusia asiakassuhteita. 

Testausliiketoiminnan kustannusrakenne ja ansaintalogiikka noudattavat konsernin käytäntöjä.  

 

Taulukko 6. Case-yrityksen liiketoimintamalli Canvas-mallilla esitettynä 
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8 Pohdinta 

Luvussa pohditaan onnistuttiinko tutkimuskysymyksiin saamaan vastauksia. Lisäksi pohditaan 

tutkimuksen onnistumista ja rajoituksia. 

 

Tämän tutkimuksen päätutkimuskysymys on:  

Millaisia muutoksia ja osaamista teollisen internetin, IoT:n ja big datan järjestel-

mien testaus vaatii perinteisiin menetelmiin verrattuna? 

 

Tarkentavat tutkimuskysymykset ovat:  

Mikä on teollisen internetin, IoT:n ja big datan järjestelmien tieteellisen tutkimuk-

sen tilanne? 

Mitä edellytyksiä case-yrityksellä on luoda liiketoimintaa teollisen internetin, IoT:n 

ja big datan järjestelmien testauksen alueella? 

 

Tutkimusta voidaan pitää onnistuneena, koska avulla saatiin vastaukset tutkimuskysymyksiin. 

Tiivistetty vastaus ensimmäiseen kysymykseen on, että teollisen internetin, IoT:n ja big datan 

järjestelmien testaus muuttaa testauksen painopisteitä ja edellyttää monialaista osaamista tes-

taustiimeiltä. Vastaus toiseen kysymykseen on, että tutkimusalueen tieteellinen tutkimus on 

suppeaa mutta tuoretta.  Vastaus kolmanteen kysymykseen on, että case-yrityksellä on haastatte-

lujen ja Canvas-liiketoimintamallin analyysin perusteella hyvät edellytykset luoda liiketoimintaa 

näiden järjestelmien testauksen kautta mutta todennäköisemmin osana projekteja. 

 

Aiemmat tutkimukset teollisen internetin, IoT:n ja big datan testauksesta ovat varsin tuoreita. 

Monet tutkimukset keskittyivät tiettyyn erikoisalueeseen. ISO:n laatustandardit toimivat runko-

na ja selkeyttivät tutkimusten suhdetta tähän tutkimukseen. Monissa tutkimuksissa oli käytän-

nön läheisiä ohjeita testaukseen. Tutkimuksen alkuvaiheessa lähdeaineiston löytämisessä oli 

vaikeuksia, mutta vuoden 2016 alussa ilmestyi useita alan tutkimuksia.   

 

Tutkimuksen tulokset verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin ovat yllättävän samansuuntaisia. 

Jotkut erot, kuten järjestelmä-integraation testauksen, regressiotestauksen ja kenttätestauksen 

poisjääminen vastauksista, selittyvät sillä, ettei niitä oltu mainittu taustamateriaalissa. Merkittä-

vin ero aikaisempiin tutkimuksiin oli tutkivan testauksen puuttuminen haastateltavien vastauk-

sista. Toinen ero oli se, että näin pienellä otannalla tuli esille ylläpidettävyyden testaus, josta ei 
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löytynyt mainintoja aikaisemmissa tutkimuksissa. Toinen haastattelukierros olisi syventänyt ja 

tarkentanut eroja. 

 

Tutkimuksessa koettiin positiivisena se miten innostuneesti eri yksikköjen työntekijät lähtivät 

mukaan tutkimukseen. Yrityksessä on käytössä sosiaalinen intra, jonka testausyhteisössä aloitet-

tiin keskustelu teollisen internetin, IoT:n ja big datan testauksesta. Henkilöt ottivat yhteyttä 

intran sivujen kautta ja sähköpostilla ja jakoivat tietoa aiheesta ja henkilöistä, jotka ovat olleet 

tutkimusalueen projekteissa. Case-yrityksen yksi tavoitteista toiminnan tehostamiseksi on siilo-

jen poistaminen eri organisaation yksikköjen välillä. Tämän tutkimuksen onnistuminen viittaa 

siihen, että tähän on jo päästy. Haastatteluihin vastattiin kiitettävällä prosenttiosuudella, vaikka 

aikataulu oli tiukka.  Canvas-liiketoimintamallin analysointia varten saatiin näkemystä ja tietoa 

testausyksikön tiimipäälliköiltä. 

 

Tutkimuksen puutteita olivat ensimmäisen haastattelun osalta kysymysten ja tausta-aineiston 

vaillinaisuus ja toisen haastattelukierroksen puuttuminen sekä keskittyminen vain suomalaisiin 

haastateltaviin. Haastattelun kysymykset ja tausta-aineisto eivät käsitelleet täsmälleen samoja 

alueita mitä oli koottu viitekehykseen. Esimerkiksi ohjelmiston käytön aikaista laadun ja datan 

laadun standardeja ei otettu mukaan taustamateriaaliin, koska sen haluttiin olla tiivistetty paketti. 

Tämä puute korvautuu jonkun verran sillä, että kysymyksissä käsiteltiin erikseen käytettävyyttä 

ja big datan testausta, jotka karkealla tasolla sisältyvät puuttuviin standardeihin. Toinen haastat-

telukierros olisi ollut tarpeen. Siinä olisi pystytty korjaamaan ensimmäisen haastattelun tausta-

materiaalin puutteita ja tekemään tarkentavia kysymyksiä ensimmäisen kierroksen vastauksiin. 

Mielenkiintoinen lisätutkimuksen kohde olisi ollut tutkia miksi aiemmissa tutkimuksissa eikä 

haastattelujen vastauksissa mainittu moduuli- ja järjestelmätestausta. Käytettävyyden ja asiakas-

kokemuksen tulkinnasta olisi ollut kiinnostavaa saada lisätietoa. Testausympäristöön ja De-

vOpsiin liittyvät kokemukset olisivat kaivanneet lisätutkimuksia. Toinen haastattelukierros olisi 

oletettavasti tuonut lisävalaistusta sivumerkityksiin, joista nyt voitiin tehdä vain oletuksia. Haas-

tatteluja olisi kannattanut laajentaa intialaisiin ja tšekkiläisiin työntekijöihin, koska heillä tiedet-

tiin olevan vahva kokemus tutkimusalueen testauksesta. Toisen haastattelun suurin puute se, ett-

ei haastatteluja nauhoitettu. Haastatteluja olisi kannattanut tarkentaa sähköpostilla tai puhelimit-

se tehdyllä toisella haastattelukierroksella.    
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Tutkimuksen aikana pohdittiin, onko ISO/IEC 25000 standardien eli ohjelmistojen käytön, oh-

jelmistojen laadun sekä datan laadun käyttäminen liian teoreettinen näkökulma testauksen arvi-

ointiin. Todettiin, että uuden tutkimuksen, kuten tämän opinnäytetyön kannalta, standardit muo-

dostavat selkeän rungon, jota vasten esimerkiksi testausmenetelmien käyttö voidaan arvioida 

kattavasti. 

 

Teollisen internetin, IOT:n ja big datan testauksen tieteellisen tutkimuksen vähäinen määrä he-

rättää kysymyksiä. Eikö testausta ja laadunvarmistamista pidetä oleellisena teollisessa interne-

tissä, IoT:ssa ja big datassa? Tässä tutkimuksessa päädytään siihen, että laadun varmistaminen 

koetaan tärkeänä, mutta testauksen tutkiminen on vasta alkamassa. Tieteellisten julkaisujen sup-

peus on lievä puute niin lopputyön kuin tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta. Vertaisarvioidut 

konferenssijulkaisut toivat ajankohtaista tietoa tutkimusalasta. Tutkimuksen lähteinä käytettiin 

myös testausalan yritysten omia julkaisuja, white papereita. Mainittakoon, että näitä samoja jul-

kaisuja ovat käyttäneet lähteenä monet tieteelliset julkaisut. 
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9 Johtopäätökset 
 

Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoitus oli arvioida mikä teollisen internetin, IoT:n ja big datan 

järjestelmien testauksen suhde on perinteiseen ohjelmistojen testaukseen ja miten niiden testaus-

ta tulisi kehittää. Lisäksi arvioidaan mikä on teollisen internetin, IoT:n ja big datan järjestelmien 

testauksen tieteellisen tutkimuksen tila. Kolmas tutkimuksen tavoite oli arvioida mitä liiketoi-

mintamahdollisuuksia teollisen internetin, IoT:n ja big datan testaus voi tuoda case-yritykselle. 

Tutkimusta varten haastateltiin sekä case-yrityksen teollisen internetin, IoT:n big datan ja tes-

tauksen asiantuntijoita että muita alalla toimivia yrityksiä.  

 

Tämän tutkimuksen tulokset verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin ovat yllättävän samansuuntai-

sia. Tulokset viittaavat siihen, että case-yrityksen testauksen kehittämiseen on panostettu. Tut-

kimuksen perusteella löydettiin kuitenkin testauksen painopistealueita, joihin case-yrityksen 

kannattaisi panostaa kehittäessään tutkimusalueen testausta. 

 

Aiempaa tieteellistä tutkimusta aiheesta on tehty suhteellisen vähän. Tutkimus on tuoretta, pää-

asiallisesti vuosilta 2015 ja 2016. Teoriaosuus perustuu suurimmalta osin vertausarvioituihin 

konferenssijulkaisuihin ja yritysten julkaisemiin white papereihin. Keskeisin aiempien tutkimus-

ten sisältö on, että yritykset panostavat laadunvarmistukseen. Testaus tehdään yrityksissä joko 

omia resursseja käyttäen tai ostamalla testauspalveluja toisilta yrityksiltä. Digitalisaatio on tuo-

nut testaukselle uusia haasteita, mutta myös hyödyntänyt sitä uusien tekniikoiden ja menetel-

mien kautta. Muutokset edellyttävät testausstrategian uudelleenarviointia. Teollisen internetin, 

IoT:n ja big datan testauksen liiketoiminnan kehittäminen vaatii perinteisen testauksen lisäksi 

uusien taitojen ja menetelmien opettelemista.  

 

Tämän tutkimuksen, kuten aiempien tutkimusten perusteella todettiin, että big datan järjestel-

mien testauksessa korostuu sen ominaispiirteiden vaikutus. Dataa on paljon ja se pitäisi käsitellä 

nopeasti, datan rakenne on strukturoidun lisäksi ei-strukturoitua tai niiden välimuoto. Datan laa-

dun validointi on hankalaa. Testaukseen sisältyy big datan testauksen lisäksi sitä käyttävien so-

vellusten testaus. Datan turvallisuuden testauksella on entistä suurempi merkitys, koska dataa 

tulee monista lähteistä. Tietokannan hallinta on pienempien datamäärien käsittelyä vaativampaa, 

samoin testidatan valinta ja datan oikeellisuuden validointi. Datan partitiointia ja edustavan tes-

tidatan valintaa hyödynnetään testauksessa. Testauksen tulisi ymmärtää datan suhteita. Kun 
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aiemmin datan avulla on etsitty vastauksia kysymyksiin, nyt big datan analysoinnin tulokset ge-

neroivat uusia näkökulmia, kysymyksiä ja innovaatioita. Koneoppimista on käyty hyödyntä-

mään big datan testauksessa. 

 

Teollisen internetin ja IoT:n testauksen ominaispiirteitä ovat erityyppisten laitteiden, yhdistävien 

verkkojen ja rinnakkaisten ja sisäkkäisten järjestelmien yhteensopivuuden testaus. Näihin liittyy 

usein standardoinnin puutteita sekä puuttuva tieto niin laitteista, verkoista kuin järjestelmistä. 

Suorituskyvyn, turvallisuuden ja yksityisyyden testauksen vaatimukset sekä toimialaosaamisen 

hallinnan tarve ovat kasvaneet. Skaalautuvuus tulee varmistaa testauksella. Yhteyksien ja lait-

teiden toiminnallisuus yhdessä ja erikseen ovat keskeistä järjestelmien toiminnan luotettavuu-

dessa. Tätä testataan mm. toipumis- ja kytkeytymistestauksella. Datan tallentimien käyttö mah-

dollistaa laitteiden ja tiedonsiirron välisen sopivuustestauksen. Erilaisten laitteiden ja yhteyksien 

määrä tuo haastetta suorituskyvyn testaukselle. Tässä voidaan hyödyntää testausympäristöä, jo-

ka sisältää virtuaalisia ja fyysisiä laitteita, simulointia ja testipetejä. Sekä teollisen internetin, 

IoT:n ja big datan järjestelmissä testauksen automaatiolla sekä pilvipalvelujen hyödyntämisellä 

analysoinnissa ja laskennassa voidaan vastata testauksen haasteisiin. Tutkivan testauksen ja 

riskipainotteisen testauksen on todettu tehostavan testausta. Asiakaskokemuksen testauksen 

merkitys on kasvanut. Automatisoitu testaus on edellytyksenä tehokkaalle testaukselle, mutta 

manuaalista testausta ei voi kokonaan syrjäyttää. 

 

Toiminnallista testausta tarkasteltiin tässä tutkimuksessa pääasiallisesti ketterien menetelmien ja 

DevOpsin kautta. Myös vesiputousmallin tasot otettiin mukaan. Ohjelmistojen ja datan ei-

toiminnallista testausta tarkasteltiin käyttämällä runkona ohjelmiston ja datan laadun ISO-

standardeja ISO/IEC 25010 ja ISO/IEC 2510. Toiminnallisessa testauksessa tämän ja aikaisem-

pien tutkimusten tuloksissa painotetaan integrointitestausta, regressiotestausta ja päästä-päähän -

testaus. Ei-toiminnallista testausta ohjelmiston käytön aikaisessa laadussa painottuvat käytettä-

vyystestaus ja asiakaskokemuksen testaus. Ohjelmiston laadussa keskeistä on luotettavuuden 

testaus (toipumis- ja kytkentätestaus), suorituskyvyn testaus (kuormituskyky, skaalautuvuus), 

käytettävyys, turvallisuuden testaus ja yhteensopivuuden testaus (yhteentoimivuus ja standardit). 

Datan laadussa testaus painottaa virheettömyyttä, täydellisyyttä, ajankohtaisuutta, tehollisuutta, 

tarkkuutta ja palautumiskykyä.  Muita esille tulleita painopisteitä ovat testauksen automatisointi, 

testausympäristö ja sen virtualisointi, tutkiva testaus sekä ennakoivan analytiikan ja jatkuvan 

palautteen käyttö.  
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Pilvipalvelujen käyttäminen testauksessa hyödyntää tehokkuutta mm. laskentatehon paranemi-

sen kautta. Tutkivan testauksen menetelmät kannattaa ottaa käyttöön. Vaikka tutkiva testaus 

nostettiin esille monissa tutkimuksissa, korkean turvallisuustason järjestelmissä siihen tulisi lisä-

tä perustasoa parempi testauksen dokumentointi ja suunnittelu. Tutkivan testaukseen ja asiakas-

kokemuksen testaukseen liittyy kiinteästi käytettävyystestaus. Turvallisuustestauksen tarve li-

sääntyy, kun otetaan käyttöön uudenlaisia järjestelmiä ja käytetään niitä julkisten verkkojen yli. 

Toimialaosaaminen sekä järjestelmän kokonaisnäkemyksen tarve sekä erityyppisten testaustaito-

jen hallitseminen on tärkeää toimivalle testaustiimille. Käyttäytymispohjaisia (BDD) ja testipoh-

jaisia (TDD) kehitysmenetelmiä sekä riskipohjaista testausta suositellaan käyttöönotettavaksi. 

Ennakoivaa analytiikkaa tullaan hyödyntämään entistä enemmän myös testauksessa. 

 

Haastattelututkimuksen, kilpailevien yritysten haastattelujen ja Canvas-liiketoimintamallin ana-

lysoinnin perusteella case-yrityksellä on hyvät mahdollisuudet luoda uutta liiketoimintaa big 

datan, IoT:n ja teollisen internetin testauksen kautta.  Mutta todennäköisesti testaus on osa näi-

den järjestelmien tarjontaa eikä erillinen liiketoiminta. Case-yrityksessä teollisen internetin, 

IoT:n ja big datan järjestelmien testaus tehdään pääsääntöisesti niihin erikoistuneilla osastoilla. 

Tarvittaessa käytetään testaukseen keskittyneen osaston palveluja, esimerkiksi suorituskykytes-

tauksessa.  Tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että yritys tietää näiden testaukselta tahdo-

taan. Yrityksessä on tiedostettu, että testaus tarvitsee erityisosaamista. Testaukseen on resursoitu 

henkilökuntaa.   

 

Suomessa on lukuisia teollisen internetin ja big datan testaukseen keskittyneitä yrityksiä. Case-

yrityksen kannattaisi tutkia kilpailijoiden vahvuuksia ja liiketoimintamalleja. Case-yrityksen 

vahvuuksia tällä alueella on vankka toimialaosaaminen ja pitkät asiakassuhteet. Alalla on kui-

tenkin tiukka kilpailu esimerkiksi intialaisten kilpailijoiden takia.   

 

Big datan, IoT:n ja teollisen internetin testaus vaatii tiimeiltä monipuolista osaamista: kokonais-

näkemystä mutta myös erityisosaamista. Testaustiimien osaamisen kehittäminen nähtiin merki-

tyksellisinä. Tiimeissä tulisi olla eri taustaisia osaajia, jotka hallitsevat edellisessä kappaleessa 

kuvattujen menetelmien lisäksi esimerkiksi laitteiston käytön, tuntevat toimialan ja osaavat käyt-

tää analysointivälineitä. Case-yrityksen kannattaa jatkaa teollisen internetin, IoT:n ja big datan 

järjestelmien testauksen osaamisen kehittämistä. Teoriaosuudessa todetaan, että yritykset ovat 
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siirtymässä pois osaamiskeskuksista ja siirtymässä ketterään ja yhdistettyihin malleihin. Tämän 

oletetaan edistävän uusien taitojen yhdistelyä. Case-yrityksessä on kuitenkin hyviä kokemuksia 

osaamiskeskuksen resurssien yhdistämisestä. Tällä hetkellä yrityksen testausosaajat on jaettu 

maa- ja paikkakuntakohtaisten linjaorganisaation tiimien lisäksi osaamiskeskuksiin (Center of 

Excellence). Osaamiskeskukset ovat toimialakohtaisia globaaleja virtuaalitiimejä. Testauksen 

osaamiskeskukset vahvistavat erilaisten toimialojen ja teknologien osaamista. 

Linjaorganisaation lisäksi testaajat ja testauspäälliköt kuuluvat johonkin osaamiskeskukseen. 

Henkilöiden jaottelu osaamiskeskuksiin määräytyy pääasiallisen toimialaosaamisen perusteella. 

Tutkimus suosittelee osaamiskeskusten säilyttämistä ja perustamaan erillinen teollisen 

internetin, IoT:n ja big datan järjestelmien toimialakohtainen testauksen osaamiskeskus. Big 

datan, IoT:n ja teollisen internetin osaaminen vaatii erityisosaamista. Ennakoivaan analytiikkaan 

ja jatkuvaan testaukseen kannattaa panostaa. Osaamiskeskuksen testaajien ja testauspäälliköiden 

tulisi olla monipuolisia testauksen ammattilaisia, jotka hallitsevat perinteisen testauksen lisäksi 

erityistaitoja, kuten tutkivaa testausta. Yhteistyö ja tiedon jakaminen muiden osaamiskeskusten 

kanssa kannattaa pitää tiiviinä. Kuten tässä tutkimuksessa on todettu, teollisen internetin, IoT:n 

ja big datan testauksen järjestelmien testauksen tärkeitä elementtejä on testausautomaatio ja 

pilvipalvelujen hyödyntäminen. Teollisuuden lisäksi big dataa ja teollista internettiä 

hyödynnetään muilla toimialoilla. 

 

Tämän tutkimuksen perusteella case-yrityksen suositellaan kehittävän erillinen Teollisen inter-

netin, IoT:n ja big datan testauksen testausprosessi ja koulutusmateriaali. Näissä suositellaan 

hyödyntämään tätä tutkimusta ja tämän tutkimuksen lähteenä käytettyjä julkaisuja ja artikkelei-

ta. Case-yrityksestä löytyy jo nyt tutkimusalaan keskittyneitä testaajia, mutta yrityksen kannat-

taa kasvattaa osaamista. Etenkin tutkivan testauksen, riskipohjaisen testauksen ja turvallisuustes-

tauksen koulutusta suositellaan järjestettäväksi. Tutkivan testauksen peruskoulutus on järjestetty 

kaikille testaustiimeille. Edistyneemmän tason koulutuksen järjestäminen olisi suositeltavaa. 

Turvallisuustestaus vaatii erityisosaamista ja siihen on panostettu case-yrityksessä. Tarvittaessa 

turvallisuustestaus kannattaa hankkia ulkopuoliselta yritykseltä.  

 

Toistaiseksi tutkimuksia teollisen internetin, IoT:n ja big datan testauksesta on tehty vähän, 

mutta ne ovat tuoreita. Useimmat tutkimukset keskittyivät tiettyyn erikoisalueeseen. Aiheesta 

suositellaan tehtäväksi uusia tutkimuksia, jotka erikoisalueiden lisäksi käsittelevät teollisen 

internetin, IoT:n ja big datan testausta kokonaisuutena. 
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LIITTEET 

           Liite I.1 

Teollisen internetin, IoT:n ja big datan testauksen painopistealueet 

 

Oranssi väri = merkittävä testauksen painopistealue 

Sininen väri = erittäin merkittävät testauksen painopistealue 

 

OHJELMISTON KEHITYSMALLIT TESTAUKSEN TAVOITE TESTAUSMENETELMÄT 

Vesiputousmalli Testaus varmentaa määrittely- 
ja suunnitteluvaiheen tulokset 
vertamalla niitä vastaavan 
tason dokumentteihin 

Järjestelmätestaus 

Järjestelmä-integrointitestaus 

Integrointitestaus 

Moduulitestaus 

Hyväksymistestaus 

Regressiotestaus   

Päästä-päähän testaus 

Kenttätestaus 

Ketterä malli Jatkuva, priorisoitu, sykleissä 
tehtävä testaus, jonka 
dokumentointi minimoitu. 
Testaus varmentaa määrittely- 
ja suunnitteluvaiheen tulokset  
vertaamalla niitä saman tason 
ja dokumentteihin.  

Järjestelmätestaus 

  Päästä-päähän testaus 

  Järjestelmä-integrointitestaus 

  Integrointitestaus 

  Moduulitestaus 

  Hyväksymistestaus 

  Regressiotestaus   

  Kenttätestaus 

  Tutkiva testaus 

  Testausautomaatio 

  Tietoturvan testaus 

  Suorituskyvyn testaus 

DevOps Testaus perustuu kehitystiimin 
jatkuvaan yhteistoimintaan 
jatiedon jakamiseen. Testaus 
on osa jatkuvaa prosessin 
päivitystä. 

Järjestelmätestaus 

  Järjestelmä-integrointitestaus 

  Integrointitestaus 

  Moduulitestaus 

  Hyväksymistestaus 

  Regressiotestaus   
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            Liite I.2

           
OHJELMISTON KÄYTÖN 
AIKAISEN LAADUN 
OSATEKIJÄT 

TESTAUKSEN TAVOITE TESTAUSMENETELMÄT 

Tyytyväisyys Käyttäjän tyytyväisyyden 
mittaaminen 

Käytettävyystestaus  

Asiakaskokemuksen testaus 

Tehokkuus Täsmällisyyden ja 
täydellisyyden tason 
mittaaminen 

Käytettävyystestaus 

Asiakaskokemuksen testaus 

Riskittömyys Riskien testaaminen Riskianalyysipohjainen testaus 

Tehollisuus 
Resurssien käyttö verrattuna 
tehokkuuteen 

Käytettävyystestaus  

Asiakaskokemuksen testaus 

Kontekstin kattavuus 
Käyttövaatimusten 
täyttyminen 

Käytettävyystestaus  

Asiakaskokemuksen testaus 
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Liite II.3 

 
OHJELMISTON KEHITTAMISEN 
AIKAISEN LAADUN 
OSATEKIJÄT 

TESTAUKSEN TAVOITE TESTAUSMENETELMÄT 

Toiminnallinen soveltuvuus Toiminnallinen virheettömyys  Toiminnallisuuden testaus 

  Toiminnallinen sopivuus  ks. ohjelmistojen kehitysmallien testaus 

Luotettavuus  Kypsyys Luotettavuustestaus 

  Saatavuus Saatavuustestaus 

  Virheensietokyky  Toipumistestaus   

  Palautettavuus  Korjaustoiminnon testaus   

    Kytkeytymistestaus    

    Mallipohjainen testaus 

Suorituskyvyn tehokkuus  Ajankäyttö Suorituskyvyn testaus 

  Resurssien hyödyntäminen Kuormituskykytestaus 

  Kapasiteetti Skaalautuvuuden testaus 

Käytettävyys Sopivuuden tunnistettavuus Käytettävyystestaus  

  Opittavuus  Asiakaskokemuksen testaus  

  Operoitavuus  Hallway testaus  

  Käyttäjävirheiltä suojaaminen  A/B testaus 

  Käyttöliittymän estetiikka   Asiantuntijoiden katselmointi 

  Tavoitettavuus Heuristiset arviot 

 Ylläpidettävyys Modulaarisuus  Toimitusten testaus 

  Uudelleenkäytettävyys Monitorointi 

  Analysoitavuus   

  Muokattavuus   

  Testattavuus   

 Turvallisuus Luottamuksellisuus  Turvallisuustestaus 

  Koskemattomuus Staattinen koodianalyysi 

  Kiistämättömyys Dynaaminen turvallisuustestaus 

  Vastuullisuus Penetraatiotestaus  

  Aitous Yksityisyyden testaus 

Yhteensopivuus  Samanaikainen voimassaolo   Yhteentoimivuuden testaus 

  

Yhteentoimivuus Yhteensopivuustestaus 

  Yhteentoimivuuden testaus 

  Siirrettävyyden testaus 

Siirrettävyys  Mukautuvuus Mukautuvuustestaus 

  Asennettavuus  Asennustestaus 

  Korvattavuus Korvattavuuden testaus  
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Liite I.4 

 

DATAN LAADUN OSATEKIJÄT TESTAUKSEN TAVOITE TESTAUSMENETELMÄT 

Virheettömyys Datan syntaktinen tai 
semanttinen virheettömyys 

Datan vertailu skripteillä 

    

Täydellisyys Datan arvon määräytyminen 
kaikille odotetuille 
ominaisuuksille 

Datan vertailu skripteillä 

Johdonmukaisuus  Datan ominaisuuksien 
yhdenmukaisuuden testaus 

 Tutkiva testaus 

    

Uskottavuus Datan totuuden, 
uskottavuuden ja  aitouden 
testaus 

Käytettävyystestaus 

  Käyttäjäkokemuksen testaus 

Ajankohtaisuus Datan ajankohtaisuus Datan vertailu skripteillä 

Saavutettavuus Datan saavutettavuus eri 
käyttöympäristöissä, etenkin 
tukea tarvitsevilla käyttäjillä 

Käytettävyystestaus   

Käyttäjäkokemuksen testaus 

Vaatimusten mukaisuus  Standardien noudattaminen Yhdenmukaisuustestaus 

Luottamuksellisuus  Ainoastaan valtuutettujen 
käyttäjien pääsy dataan 

Turvallisuustestaus  

    

Tehollisuus 
Datan prosessoinnin 
suorituskyky 

Suorituskykytestaus 

  Skaalautuvuustestaus 

Tarkkuus 

Datan tarkkuus ja eroavaisuus 
Datan vertailu skripteillä 

    
Jäljitettävyys Dataan pääsyn ja tehtyihin 

muutoksien jäljitettävyys 
Turvallisuustestaus  

    

Ymmärrettävyys Datan ilmaiseman kielen, 
symbolien ja yksiköiden 
tulkinta 

Käytettävyystestaus 

  Käyttäjäkokemuksen testaus 

Saatavuus Valtuutettujen käyttäjien tai 
sovellusten kyky hakea dataa 

Saatavuustestaus 

    

Siirrettävyys Datan asentaminen, 
korvaaminen ja siirto 
järjestelmästä toiseen 

Mukautuvuustestaus 

Asennustestaus  

Korvattavuuden testaus 

Palautumiskyky Datan ja sen laadun ylläpidon 
ja säilytyksen pitäminen 
määrätyllä tasolla mukaan 
lukien vikatilanteet 

Toipumistestaus 

  Korjaustestaus (failoverin testaus) 
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Liite I.5 

 
MUUT TESTAUKSEN  TESTAUKSEN TAVOITE TESTAUSMENETELMÄT / KEINOT 

PAINOPISTEALUEET 

Testauksen automatisointi  Korvaa ja täydentää  
manuaalista testausta 

Testauksen automatisointivälineet 

  

Testausympäristö, 
virtualisointi 

Eriyttää testausympäristö 
kehitysympäristöstä, simuloi 
reaalimaailmaa, erilaisia 
laitetyyppejä, yhteyksiä ja 
protokollia 

Testausympäristön vaatimukset 

 ja pilvipalvelut Testausympäristön pystyttäminen 

  Testausympäristön ylläpito 

    
Tutkiva testaus Ilman määrittelyjä tehty 

testaus 
Tutkiva testaus 

  Edetään havaintojen 
perusteella 

Hyväksymistestaus 

  Perustana user stories Käytettävyystestaus 

    Asiakaskokemuksen testaus 

    Riskipohjainen testaus 

Kokonaisnäkemys testaukseen Liiketoiminnan ymmärtäminen Testausstrategia 

  
Tietämys toimialasta 

Järjestelmä-Integrointitestauksen 
merkitys 

    Big datan ja teollisen internetin 
erikoispiirteiden ymmärtäminen 

    
Ennakoiva analytiikka  Priorisointi Koneoppiminen 

 ja jatkuva palaute   DevOps, ketterät menetelmät 

Testaustiimien kehittäminen 

  

Monitaitoiset tiimit 

  Kokonaisnäkemys 

  Koulutus 

    Liiketoiminnan ymmärtäminen 

    Tietokantojen käsittely 

    Analytiikan hallinta 

    Arkkitehtuurin hallinta 

    Testiautomaatio 

    Tietokantojen käsittely 

    Laitteiden toiminnot 

Testauksen ulkoistus Erityisosaamisen hankkiminen, 
resurssien hankkiminen 
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Liite II.1 

Haastattelulomake 

 

KUTSU DIPLOMITYÖHÖN LIITTYVÄÄN HAASTATTELUUN 

 

Tutkimuksen tausta 

 

Opiskelen Lappeenrannan teknisessä yliopistossa teknistaloudellinen tiedekunnan 

tuotantotalouden koulutusohjelmassa kansainvälistä liiketoimintaa ja teollista markkinointia. 

Tämä tutkimus liittyy diplomityöhön. Työn aihe on Teollisen internetin ja big datan testauksen 

liiketoimintamahdollisuudet. 

 

Tutkimus tehdään yhteistyössä testaus -osaston sekä industrial internetin ja big datan kanssa 

työskentelevien henkilöiden kanssa.  Haastattelen 2- 3 henkilöä jokaiselta osastolta. 

 

Haastattelut käsitellään luottamuksellisena eikä vastaajien nimet tai osasto tule esille 

tutkimustuloksissa. Jos Tiedon edustajien mielestä työ sisältää liiketoiminnan kannalta 

luottamuksellista tietoa, diplomityö voidaan määrätä luottamukselliseksi kahden vuoden ajaksi. 

 

Tutkimus toteutetaan laadullisena tutkimuksena lomakehaastattelun ja teemahaastattelun 

yhdistelmänä. Haastateltava voi valita toisen tavan tai molemmat haastattelutavat. 

Lomakkeeseen vastaamisen käytetty aika riippuu haastateltavan paneutumisesta. Oletan, että 

lomakkeen täyttäminen vie n. 30 minuuttia ja teemahaastattelu 30 - 45 minuuttia.  

 

Strukturoitu eli lomakehaastattelu lähetetään vastaanottajille sähköpostilla. Lomake muodostuu 

varsinaisesta kysymyslomakkeesta ja tausta-aineistosta. Kysymyslomakkeessa kysytään 

vastaajan taustatiedot ja varsinaiset tutkimuksen aiheeseen liittyvät kysymykset.  

 

Tausta-aineiston tarkoitus on esitellä testauksen peruskäsitteet sekä tähän mennessä 

tutkimuksessa esiin tulleita huomioita industrial internetin ja big datan testauksesta.  Aineistossa 

on käytetty testauksen V-mallia ja ohjelmiston laadukkuuden osatekijöiden standardia (ISO/IEC 

25010).   

 

Teemahaastattelu tehdään lomakehaastattelun pohjalta. Jos lomakehaastatteluun ei pystytä 

vastaamaan, sitä käytetään teemahaastattelun runkona. Haastateltavan toivotaan silti perehtyä 

tausta-aineistoon. Teemahaastattelu toteutetaan Lync-meetingillä ja nauhoitetaan tarvittaessa. 

 

Valitettavasti haastattelujen tekemiselle on takaraja, joten esimerkiksi lomakekyselyn tekeminen 

Webropolilla ei ole mahdollista. Toivon, että voit osallistua tutkimukseen ja vastata kyselyyn ja 

mahdolliseen teemahaastatteluun tiistaihin 6.10.2015 mennessä.  Jos haluat Lync-haastatteluun, 

ilmoita minulle, niin varataan sopiva aika. 

 

Terveisin Aija Lindman 
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            Liite II.2 

Haastateltavan tausta 

 

Nimi:  

 

Osasto: 

 

Ammattinimike: 

 

Työnkuva: 

 

Miten työsi liittyy industrial internettiin tai big dataan? 

 

Miten työsi liittyy testaukseen? 

1) Testaustiimin päällikkö, testauspäällikkö tai testaaja  

2) Ohjelmiston-kehittäjä, teen testausta 

3) Työssäni tarvittavan testaus tekee Tiedon muiden osastojen testaajat 

4) Työssäni tarvittavan testaus tekee off-shore testaajat 

5) Erillistä testausta ei tehdä 

6) Työssäni en ole tekemisissä testauksen kanssa 

 

Big datan testaus 

 

Kuvaa kokemuksia big datan testauksesta: Millaista testausta olet tehnyt? Millaisia välineitä olet 

käyttänyt? 

 

Mitkä ovat mielestäsi suurimmat haasteet big datan testauksessa? 

 

Taustamateriaalissa on kuvattu ohjelmiston laadukkuuden osatekijöitä.    Mitä pidät niistä 

tärkeimpinä liittyen big dataan? Mistä syystä? 

 

1. Funktionaalinen soveltuvuus  

2. Luotettavuus 

3. Käyttötehokkuus 

4. Käytettävyys 

5. Ylläpidettävyys 

6. Turvallisuus 

7. Yhteensopivuus 

8. Siirrettävyys 

 

Seuraavassa listassa on lueteltu muita testauksessa huomioon otettavia asioita. Mitä niistä pitäisi 

erityisesti huomioida tai ottaa käyttöön liittyen big dataan? Onko nämä huomioitu tai käytössä 

big datan testauksessa?  

 

 Tutkiva testaus  

 Ketterät menetelmät 

 DevOps 
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 Testiympäristö 

 Testauksen automatisointi 

 Integrointitestaus 

 End to end testing 

 

 Big data käyttävien sovellusten testaus 

 Big data koko prosessointiketjun testaus 

 Hadoop: validation of pre-process,   

 Hadoop: validation of MapReduce  

 Hadoop: validation of data extract and load 

 

Millaista osaamista big datan testaus mielestäsi vaatii testaajilta/testaustiimiltä? 

 Laitteiden toimintojen hallitsemista 

 Arkkitehtuurin hallitseminen 

 Toimintaympäristön hallinta 

 Analytiikan hallinta 

 Ohjelmointitaidot 

 Tutkiva testaus 

 Liiketoiminnan ymmärtäminen 

 Testiautomaation hallitseminen 

 Muuta? 

 

Industrial internet 

 

Kuvaa kokemuksia industrial internetin testauksesta: Millaista testausta olet tehnyt? Millaisia 

välineitä olet käyttänyt? 

 

Mitkä ovat mielestäsi suurimmat haasteet industrial internetin testauksessa? 

 

Taustamateriaalissa on kuvattu ohjelmiston laadukkuuden osatekijöitä. Liitteessä on avattu 

termejä a.o. listaa enemmän.  Mitä pidät niistä tärkeimpinä liittyen industrial internettiin? Mistä 

syystä? 

  
1. Funktionaalinen soveltuvuus  

2. Luotettavuus 

3.  Käyttötehokkuus 

4.  Käytettävyys 

5. Ylläpidettävyys 

6. Turvallisuus 

7. Yhteensopivuus 

8. Siirrettävyys 

 

Seuraavassa listassa on lueteltu muita testauksessa huomioon otettavia asioita. Mitä niistä pitäisi 

erityisesti huomioida tai ottaa käyttöön liittyen industrial internettiin? Onko nämä huomioitu tai 

käytössä industrial internetin testauksessa?  
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 Tutkiva testaus 

 Ketterät menetelmät 

 DevOps 

 Testiympäristö 

 Testauksen automatisointi 

 Integrointitestaus 

 End to end testing 

 

 

Millaista osaamista industrial internetin testaus mielestäsi vaatii testaajilta/testaustiimiltä? 

 Laitteiden toimintojen hallitsemista 

 Arkkitehtuurin hallitseminen 

 Toimintaympäristön hallinta 

 Analytiikan hallinta 

 Ohjelmointitaidot 

 Tutkiva testaus 

 Liiketoiminnan ymmärtäminen 

 Testiautomaation hallitseminen 

 Muuta? 
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Liite III.1 

Haastattelun tausta-aineisto 

 

TAUSTA-AINEISTO HAASTATTELUA VARTEN 

 

 

   

 
Kuva 1. Testauksen V-malli 

Testauksen tasot ja testausmenetelmiä 

 

V-mallin testauksen tasot 

Yksikkötestaus eli moduulitestaus. Yksittäisten moduulien testaaminen heti kun ne ovat 

suorituskelpoisia; katettava mahdollisimman tarkkaan ohjelmakoodin eri osat. Pyritään 

automatisoimaan niin paljon kuin mahdollista 

Integrointitestaus.  (osa)järjestelmän testaaminen kokonaisuutena sen varmistamiseksi, että 

osat toimivat yhdessä täydellisenä kokonaisuutena. Integrointitestaukseen liittyy liittyvyyden 

testaus. Integrointitestauksella on suuri painoarvo ketterissä menetelmissä. 

Tähän liittyy myös regressiotestaus . Kiinteän testiaineiston läpiajaminen määräajoin sekä aina 

ennen integrointitestausta sen varmistamiseksi, että jo olemassa olevat piirteet eivät ole 

"pilaantuneet" uusien piirteiden ohjelmoimisen yhteydessä. 

Järjestelmätestaus.  Järjestelmän testaaminen ennen sen toimittamista asiakkaalle sen 

varmistamiseksi, että järjestelmä on vaatimusmäärittelyn ja sopimuksen mukainen. 

End-to-end testing on tärkeää kun eri järjestelmät toimivat keskenään, kuten IoT:ssä ja big 

datassa. Laitteisiin, laskentaan ja yhteyksiin on kohdistettava sekä toiminnallinen että 

liittyvyyden testaus. Monenlaisen toteutuksen yhteiskäyttö: sensoridatan generointi, 

koneoppiminen, liikenteen generointi. 

Hyväksymistestaus. Asiakkaan suorittama testi, jossa järjestelmää verrataan 

vaatimusmäärittelyyn.   

 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJvumrz8ncgCFQjYLAodgRMAWA&url=http://www.soberit.hut.fi/T-76.115/01-02/palautukset/groups/Confuse/t1/docs/testaus_current/index.html&psig=AFQjCNFi_OiPaciGs7769nSD8Bcuy1f-pQ&ust=1443675435549848
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Liite III.2 

Muut testauksen tasot 

 

Laitteiden testaus. Vaikka laitetoimittaja on testannut laitteet omissa testeissään, järjestelmissä 

niitä voidaan käyttää erilaisessa ympäristössä. Laitteiden käytettävyyden testaus. Yleisempien 

mallien testaus.  

Käyttäjäkokemuksen testaus.  User experience (Cx). Käytettävyys, reaaliaikainen käyttö ja 

käyttökokemus “Laadussa ja testauksessa asiakaskokemukseen ja sitä kautta liiketoiminnan 

varmistukseen”. 

Testausympäristö. Testausympäristön pystyttäminen voi olla hankalaa. Ja jos se on kunnossa, 

niin reaaliaikaisten olosuhteiden simuloiminen on hankalaa. Dynaaminen testausympäristö. Big 

datassa saman ympäristön ja datan toistaminen ongelmallista. 

Suorituskykytestaus (performance testing). Verkon ja sulautettujen järjestelmien 

suorituskyky. RFID:n, sensorien, verkkojen yhdenmukaisuus, jotta suorituskyky riittää. 

Skaalautuvuuden testaus. 

Turvallisuustestaus. Turvallisuustestaus yhdistettynä staattiseen koodianalyysiin ja 

dynaamiseen turvallisuustestaukseen. Tuotannon penetraatiotestaus. Jatkuva ja automatisoitu 

turvallisuustestaus.   

 Luottamuksellisuus -  Tuote tai järjestelmä varmistaa vain auktorisoitujen käyttäjien 

pääsyn 

 Koskemattomuus -  Järjestelmä, tuote tai komponentti estävät auktorisoimattomien 

käyttäjän pääsyn tai mahdollisuuden muokata tietoa tai ohjelmia 

 Kiistämättömyys –  On voitava todistaa että tapahtumat tai toiminnot niin ettei niiden 

toimintaa voi kiistää jälkikäteen 

 Vastuullisuus – Toimintojen tapahtumispaikka  on voitava jäljittää  

 Luotettavuus – Resurssi tai kohde on pystyttävä todistamaan väitetyksi 

 

Testausautomaatio. Big datan ja IoT:n  testauksessa automatisointi on merkittävää. Kaikkea ei 

voi automatisoida, jonkun verran manuaalista testausta tehdään aina. Jatkuva ja automatisoitu 

turvallisuustestaus.   Regressiotestausta pyritään automatisoimaan niin paljon kuin mahdollista. 

Ohjelmistokehitysmallit. Vesiputousmallit, ketterät mallit, DevOps 
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Liite III.3 

Ohjelmiston laadukkuuden osatekijät ISO/IEC 25010 

 
Kuva 2. Ohjelmiston laadukkuuden osatekijät ISO/IEC 25010.   

 

Toiminnallinen soveltuvuus (functional suitability) on ryhmä ominaisuuksia, jotka kuvaavat 
toimintoja ja niiden määriteltyjä ominaisuuksia. Toiminnot täyttävät ilmaistut tai epäsuorat 
tarpeet. Sen tekijöitä ovat funktionaalinen täydellisyys, funktionaalinen virheettömyys ja 
funktionaalinen sopivuus.  

 Toiminnallinen täydellisyys – Löytyykö ohjelmistosta siltä vaaditut toiminnot ja 
käyttäjän tavoitteet? 

 Toiminnallinen virheettömyys – Onko tulosten tarkkuus sovitulla tasolla? 

 Toiminnallinen sopivuus – Miten hyvin toiminnot täyttävät niille määritellyt tehtävät? 
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Liite III.4 

 
Luotettavuus (reliability) on ryhmä ominaisuuksia, jotka liittyvät ohjelmiston kykyyn ylläpitää 
suorituskyvyn tasoa ilmoitettujen olosuhteiden vallitessa, ilmoitetun  
ajanjakson aikana. Sen tekijöitä ovat kypsyys, saatavuus, virheensietokyky ja palautettavuus.  

 Kuinka luotettava ohjelmisto on? 

 Ohjelmiston kypsyys – Miten usein ohjelmistovirheet aiheuttavat häiriötilanteen? 

 Saatavuus – Ohjelmiston saatavuus käyttöön 

 Vikasietoisuus – Ohjelmiston kyky sietää virhetilanteita 

 Palautumiskyky – Miten ohjelmisto palautuu häiriötilanteesta? 
 
Suorituskyvyn tehokkuus (performance efficency) on ryhmä ominaisuuksia, jotka liittyvät 
suorituskyvyn tason ja käytettyjen resurssien väliseen suhteeseen ilmoitetuissa olosuhteissa. Sen 
tekijöitä ovat ajankäyttö, resurssien hyödyntäminen ja kapasiteetti.  

 Kuinka tehokas ohjelmisto on? 

 Ajankäyttö – Ohjelmiston vaste- ja suoritusajat 

 Resurssien hyödyntäminen – Miten ohjelmisto varaa ja käyttää resursseja? 

 Kapasiteetti – Vastaako tuotteen tai järjestelmän maksimitasot  vaatimuksia? 
 
Käytettävyys (usability) sisältää ominaisuuksia, jotka liittyvät siihen miten helppo ohjelmiston 
käyttö on kokeneille tai uusille käyttäjille ja sen yksilölliseen arvioimiseen. Sen tekijöitä ovat 
sopivuuden tunnistettavuus, opittavuus, operoitavuus (operability), käyttäjävirheiltä suojaaminen, 
käyttöliittymän estetiikka ja tavoitettavuus. 
 

 Sopivuuden tunnistaminen – Miten sopiva ohjelmisto on käyttäjän tarpeisiin? 

 Opittavuus – Miten helppoa ohjelman käytön oppiminen on käyttäjälle? 

 Operoitavuus – Miten helppo ohjelmaa on operoida ja kontroloida? 

 Käyttäjävirheiltä suojautuminen – Miten järjestelmä suojautuu käyttäjien tekemiltä 
virheiltä?  

 Käyttöliittymän estetiikka – Mahdollistaako käyttöliittymä miellyttävän ja tyydyttävän 
toiminnan käyttäjälle? 

 Tavoitettavuus – Miten hyvin ohjelmisto sopii erilaisille käyttäjille? 
 
Ylläpidettävyys (maintainability) kuvaa ominaisuuksia, jotka liittyvät siihen miten helppoa on 
tehdä määriteltyjä muutoksia. Sen tekijöitä ovat modulaarisuus, uudelleenkäytettävyys, 
analysoitavuus, muokattavuus ja testattavuus. 

 Ylläpidettävyys – Kuinka helposti ohjelmistoa voi muuttaa? 

 Modulaarisuus – Yhden komponentin muutoksella on minimaalinen vaikutus muihin 
komponentteihin 

 Uudelleenkäytettävyys – Voiko ohjelmistoa tai sen osia voi käyttää muissa kuin 
yhdessä järjestelmässä? 

 Analysoitavuus – Kuinka voit paikallistaa muutoksen vaikutuksen? 

 Muokattavuus (muunneltavuus) – Kuinka helposti voit muuttaa tai korjata ohjelmistoa? 
Miten voit muokata ohjelmistoympäristöä? 

 Testattavuus – Miten muutetun ohjelmiston toimivuus voidaan testata? 
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             Liite III.5 
 
Yhteensopivuus (compatibility) on lista ominaisuuksia, jotka liittyvät ohjelmiston tai järjestelmien 
kykyyn toimia keskenään. Yhteensopivuuden tekijöitä ovat samanaikainen voimassaolo ja 
yhteentoimivuus.  

 Yhteentoimivuus – Järjestelmien, tuotteiden tai komponenttien tiedon vaihto ja tiedon 
käyttö. 

 Samanaikainen voimassaolo – Miten tuote selviytyy sille asetetuista vaatimuksista kun 
se jakaa yhteisen ympäristön ja resurssit muiden tuotteiden kanssa, ilman että 
vaikuttaa haitallisesti muihin tuotteisiin? 

Turvallisuus (security) kertoo ohjelmiston tietoturvasta esimerkiksi tallennettujen tietojen 
säilyvyyden ja salassa pysymisen sekä käyttäjien tunnistautumisen suhteen.  Turvallisuuden 
tekijöitä ovat luottamuksellisuus, koskemattomuus, kiistämättömyys, vastuullisuus ja aitous. 

 Luottamuksellisuus – Tuote tai järjestelmä varmistaa vain auktorisoitujen käyttäjien 
pääsyn 

 Koskemattomuus – Järjestelmä, tuote tai komponentti estävät auktorisoimattomien 
käyttäjän pääsyn tai mahdollisuuden muokata tietoa tai ohjelmia 

 Kiistämättömyys – On voitava todistaa että tapahtumat tai toiminnot niin ettei niiden 
toimintaa voi kiistää jälkikäteen 

 Vastuullisuus – Toimintojen tapahtumispaikka  on voitava jäljittää  

 Luotettavuus – Resurssi tai  kohde on pystyttävä todistamana väitetyksi 
 
Siirrettävyys (portability) kuvaa ominaisuuksia, jotka liittyvät ohjelmistoon kykyyn siirtyä 
ympäristöstä toiseen. Siirrettävyyden tekijöitä ovat mukautuvuus, asennettavuus ja korvattavuus. 

 Siirrettävyys – Miten helposti ohjelmiston voi siirtää toiseen ympäristöön? 

 Mukautuvuus – Millä toimilla ohjelmisto saadaan siirrettyä toiseen 
toimintaympäristöön? 

 Asennettavuus – Miten ohjelmisto asennetaan tai poistetaan määritellyssä 
ympäristössä? 

 Korvattavuus – Millä toimenpiteillä ohjelmisto voi korvata toisen samanlaisen tuotteen 
samassa ympäristössä? 

 


